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Abstract 

The goal of this research is to examine the possibility of reducing handling in a dmgstore supply chain. One of the 

major problems in the supply chain is the handling of "thin orderlines*". Consolidation of thin orderlines in pre

packed assortment boxes can lead to a more efficient order picking process without influencing the service in the 

supply chain. 
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Samenvatting 

Projectomgeving 

Dit project is uitgevoerd bij de DA-retailgroep en is een onderdeel van een onderzoek naar ketenbesparing met 

assortimentsdozen. In de drogisterijbranche is de gemiddelde omloopsnelheid van de producten een stuk lager dan 

in de supermarktenbranche. Door de lage omzetsnelheid is het niet mogelijk de producten per krimp of 

omverpakking uit te leveren. Daarom levert DA het grootste deel van het assortiment per consumenteneenheid. 

In dit onderzoek zal gekeken worden naar het samenvoegen van verschillende SKU's in een omverpakking, een zo 

genoemde assortimentsdoos. Het onderzoek is gebaseerd op de aanname dat door gebruik te maken van 

assortimentsdozen op handling bespaard kan worden door verschillende SKU's in een keer te verzamelen en uit te 

leveren, in plaats van de SKU's los te verzamelen. 

Probleemsituatie 

De opdracht is gericht op het realiseren van een efficientere handling in de keten. Handelingen in de keten kosten 

geld. Wanneer handelingen geelimineerd kunnen worden door gebruik te maken van assortimentsdozen kunnen 

eventuele kostenbesparingen worden doorgevoerd. 

De probleemstelling is als volgt gedefinieerd: 

Een lagere afname van productaantallen met de daarbij horende verpakkingsvormen zorgen voor een toename 

van het aantal handelingen per product stroomafwaarts in de keten. 

Op basis van deze beschrijving luidt de opdrachtformulering als volgt: 

Onderzoek naar de mogelijkheid om met assortimentsdozen het aantal handelingen in de keten te 

verminderen. 

Conclusies Analyse 

In de analysefase zijn twee specifieke onderwerpen geanalyseerd. Dit is het vraagproces van de DA winkels en het 

logistieke proces achter dit vraagproces. De analyse van het vraagproces is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in 

de bestellingen van de winkels, waarbij de bestelgegevens zijn geanalyseerd met de mogelijkheid tot 

toepasbaarheid van het concept assortimentsdozen in gedachten. 

Uit de analyse van het vraagproces van de winkels blijkt dat de winkels door de lage afzet vergeleken met de 

krimpgroottes weinig bestellingen plaatsen voor krimps of omverpakkingen. De belangrijkste punten die naar 

voren komen zijn: 

• De bestelmethode en -strategie van de winkels zijn verschiJlend. 
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• Het gehanteerde tarief dat bij bestellingen van winkels wordt gebruikt is een percentage boven op de 

inkoopprijs van DA. 

o De omloopsnelheid van drogisterij artikelen is laag. 

• Er worden veel "dunne orderregels" besteld. 

• De winkels beleveren met krimps of omverpakkingen geeft langere run-out tijden in de winkels. 

Na bestellingen volgt het proces van het verzamelen van de orders binnen het DC. 

In de analyse van het logistiek proces achter het vraagproces wordt inzicht verkregen in de kostdrijvers van de 

verschillende logistieke processen, waarmee het model in het ontwerp zal worden opgebouwd. 

De belangrijkste punten die naar voren komen zijn: 

• De productiviteit van het verzamelen wordt enkel berekend in orderregels ongeacht het aantal 

verzameleenheden. Dit betekent hoe dikker de regel, hoe goedkoper de verzamelkosten per 

verzameleenheid. 

• Een tijdmeting en analyse van het imuimproces geeft inzicht in de handelingen van het imuimproces. 

Hieruit blijkt dat er aan de inruimkant tijd bespaard kan worden wanneer producten niet meer 

opengemaakt hoeven te worden. 

• Beide DC's hebben een lagere dan gewenste servicegraad. 

• Er bestaat nog geen optimale sturing door het WMS-pakket. 

Ontwerpopdracht 

Uit de analyse blijkt dat er door de winkels van DA veel "dunne orderregels" worden besteld. Dunne orderregels 

zijn relatief duur om te verzamelen. Met de ontwerpopdracht wordt getracht met assortimentsdozen te besparen op 

de totale kosten van het verzamelen binnen het DC. De ontwerpopdracht luidt als volgt: 

Onderzoeken ofhet gebruik van assortimentsdozen leidt tot efficientere handling in de logistieke processen in 

de distributiecentra. 

Het ontwerp 

Het ontwerp is gericht op een vergelijk tussen de verzamelkosten die horen bij de productstroom van losse 

producten, welke worden verzameld uit het orderverzamelgebied, en de kosten die horen bij een productstroom 

van assortimentsdozen vanuit bet bulkgebied met een reststroom losse producten uit bet grijpgebied. 

Losse producten 

Verzamelen Losse 
lnuimen Producten - -Bulk Gnjp -- - -
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Assortimentsdozen en Losse producten 

Verzamelen 
lnruimen Losse Producten - Bulk - GnJp -... ... -

I 
I Verzamelen Assortimentsdozen _ 

-

In de situatie met assortimentsdozen blijft er een reststroom losse vraag bestaan, om vraagfluctuaties, welke niet 

kunnen worden opgevangen met assortimentsdozen, en verschillen in vraagpatronen tussen verschillende winkels, 

op te vangen. Door producten met gelijke vraagkarakteristieken en gelijke run-out tijden met elkaar te 

combineren, wordt getracht de reststroom losse producten te minimaliseren. 

Resultaten DA Case 

Met de gegevens van DA zijn binnen de segmentonderdelen shampoo's en tandpasta' s voorbeelddozen 

samengesteld met producten die elkaar niet overlappen verspreid over de dozen. Het samenstellen van 

assortimentsdozen binnen segmentonderdelen draagt mede positiefbij aan family grouping voor de winkels. 

De handelingstijden, welke horen bij de relevante processen binnen het DC, zijn vastgesteld met activity based 

costing. 

Met de gegevens van een geselecteerde winkel zijn, binnen de eerder genoemd segmentonderdelen, 

voorbeelddozen samengesteld. De dozen zijn samengesteld door producten met gelijke run-out tijden zoveel 

mogelijk bij elkaar te plaatsen. Vervolgens zijn de kosten voor het inruimen en verzamelen in de oude situatie en 

het verzamelen in de nieuwe situatie berekend. Er kan, zonder de kosten voor het produceren en samenstellen van 

assortimentsdozen in de berekeningen op te nemen, met de voorbeelddozen gemiddeld 69% bespaard worden 

t.o.v. de oude kosten voor het inruimen en verzamelen. De gemiddelde besparing, zonder samenstellen en 

produceren, per doos is € 1, 11. De kosten voor het produceren en samenstellen van deze assortimentsdozen 

bepalen het succes van kostenbesparing van deze assortimentsdoos-samenstellingen voor DA. Wanneer de kosten 

voor het produceren en samenstellen gemiddeld lager liggen dan € 1, 11 kan er met deze assortimentsdozen 

bespaard worden. In de pull-situatie, welke op dit moment geldend is voor de DA afnemers kan gegeven de 

bestaande orderstromen binnen het DC de bestellingen verzameld worden met assortimentsdozen. Indien DA de 

afzet van assortimentsdozen wii stimuleren, dient er een drijfveer te bestaan voor het afnemen van 

assortimentsdozen. Dit kan in een vorm van goedkopere inkoop van assortimentsdozen dan los bestellen. De 

inkoopprijs van de producten in de doos bepaald en besparing bepaald de mogelijke procentuele korting voor de 

afnemers. In een situatie waarbij de producten in assortimentsdozen naar de winkels gepusht worden bestaat er 

voor de winkels geen keuze. Gegeven de DA-case is berekend wat de productiekosten zijn indien de 

assortirnentsdozen in een DC van DA geproduceerd worden. Dit geeft voor DA een indicatie van de besparing na 

aftrek van de productiekosten waarbij de materiaalkosten niet zijn opgenomen. 
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Conclusies en aanbeveiingen 

Het splitsen van de goederenstroom in een stroom losse producten en een stroom assortimentsdozen kan, 

afhankelijk van de kosten voor het produceren en samenstellen van assortimentsdozen, bijdragen aan efficientere 

handling in het distributiecentrum. Dit hangt echter af van de ·kosten voor het samenstellen en produceren van de 

assortimentsdozen, welke niet zijn opgenomen in dit onderzoek. Er dient een alles omvattend onderzoek 

uitgevoerd te worden naar de kostprijs voor het produceren en samenstellen van assortimentsdozen, alvorens tot 

een gedegen implementatie kan worden overgegaan. Tevens komen er een aantal neven conciusies naar voren. Het 

regeltarief is een vast percentage bovenop de inkoopprijs. Uit onderzoek naar het bestelgedrag van de winkels 

blijkt dat deze manier van tariefzetting de winkels niet voldoende motiveert bij het bestellen om een afweging te 

maken tussen voorraad- en handelingskosten. Ook blijkt dat de l % kortingsregel, op de inkoopprijs van de 

winkeliers, geldend voor orderregels met twee of meer verzameleenheden niet werkt om het aantal dunne 

orderregels te verminderen. Er bestaat met deze regel geen stimulans meer dan twee vl;)rzameleenheden per 

orderregel te bestellen. Winkels zouden bij het plaatsen van bestellingen de bestelgroottes moeten afwegen op 

basis van voorraad- en handelingskosten. DA kan dit stimuleren door bijvoorbeeld te werken met een vast regel 

tarief en een variabel tarief voor het aantal verzameleenheden per orderregel. Hiermee bestaat er tevens een 

drijfveer om meer dan twee verzameleenheden per bestelling te plaatsen. Een aanbeveling die hierbij past is een 

onderzoek naar de invloed van dikkere orderregels op de handelings- en voorraadkosten in de keten (DC en 

winkel). 

De "dunne orderregels" komen voort uit het feit dat de meeste krimps en omverpakkingen te groot zijn voor de 

winkels. De afzet in krimps en omverpakkingen is daarom erg laag. Alleen voor grote winkels of winkeliers met 

een eigen magazijn zijn de krimps en omverpakkingen interessant. Wanneer de groottes van de krimps en 

omverpakkingen kan worden aangepast naar formaten welke wel wenselijk zijn voor de winkels, kan ook 

bespaard worden op de handelingskosten binnen het DC. 
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Voorwoord 

DA-Retailgroep (verder te noemen DA) is een organisatie waar de service naar de consument en retailer centraal 

staat. Een goede logistieke strategie draagt bij aan de mogelijkheden tot het bieden van hoogstaande service aan 

de klanten van DA. Voor de retailers die afnemen bij DA staat hierbij service hoog in het vaandel aangezien men 

een goede service aan de consumenten wil kunnen geven. 

Voor de afronding van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven heb ik 

intern bij DA onderzoek gedaan naar winkelbelevering met assortimentsdozen. In dit onderzoek wordt binnen de 

keten van DA gekeken naar het verzamelen van de goederen in de distributiecentra van DA tot de winkel. Het 

onderzoek heeft zich gericht op Iogistieke kosten omtrent het verzamelen van de goederen in het DC-Zwolle. Het 

onderzoek tracht met winkelbelevering met assortimentsdozen via gelijkblijvende of lagere kosten de service naar 

de consument te waarborgen. 

Ik wil langs deze weg alle medewerkers van DA bedanken voor bet feit dat ik mijn afstudeerproject heb kunnen 

uitvoeren in een vriendelijke sfeer. In het bijzonder dank ik mevrouw Visser voor het aannemen van dit project en 

de heren Bresser en Israel voor de begeleiding vanuit de organisatie. Vanuit mijn TUE begeleiding gaat mijn dank 

uit naar de beer Broekmeulen, zijn vakbekwaamheid en kritische kijk op mijn afstudeerproject heeft een 

waardevolle bijdrage geleverd aan het eindresultaat. Daamaast gaat mijn dank uit naar mijn tweede begeleider de 

beer van Donselaar. Als laatste dank ik alle overige participanten in dit project. 

Eindhoven, Mei 2007 
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Consumenteneenheid, verpakkingsvorm die in de winkel aangeboden wordt en 

consumenten afnemen. 

Distributiecentrum 

Enterprise Resource Planning, ERP heeft tot doel de productiviteit van organisaties te 

maximaliseren, kosten te beheersen en optimaal te voldoen aan klantwensen. Een ERP 

realiseert dit door de automatische afhandeling van logistieke, administratieve en 

financiele bedrijfsprocessen onder te brengen in een bedrijfsbreed informatie- en 

managementsysteem. Deze geYntegreerde automatiseringsoplossing is bekend als ERP 

software, ERP pakket of ERP systeem. ERP systemen zijn toepasbaar voor nagenoeg 

alle typen organisaties, groot en klein en zowel producerend als dienstverlenend. 

First Expired First Out, deze term staat voor het feit dat producten waarvan de ten 

minste houdbaar tot datum het dichtst in de toekomst ligt het eerst vertrekken. 

First In First Out, deze term staat voor het feit dat producten in volgorde van 

binnenkomst weer vertrekken. 

Gemiddelde 

Over-voorraad, voorraad die niet direct op verzamellocaties geplaatst kan worden. 

Point-of-Sales, gegevens kassaverkopen. 

De tijd tot wanneer de voorraad tot een vooraf bepaald punt gedaald is. Dit punt kan 

voor iedere situatie afzonderlijk bepaald worden. 

Standaarddeviatie 

Stock Keeping Unit 

Een toestand-activiteiten model, een model waarin een proces beschreven wordt. 

Verzameleenheid, de samenstelling van het aantal producten dat bij een bestelling 

verzameld wordt. Wanneer producten in omverpakking verzameld worden bestaat een 

verzameleenheid uit meerdere consumenteneenheden. 

Vendor Managed Inventory, de leverancier beheert de voorraadnieveas en de inkoop 

van de te leveren goederen voor haar afnemers. 

Verzamelsysteem, een geautomatiseerd systeem waar producten in bakken die over een 

band lopen verzameld worden. De producten worden verzameld vanuit legborden of 

doorrollocaties. 

Warehouse Management System 

Winkelvloeroppervlakte 
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Hoofdstuk 1: Bedrijfsbeschrijving en huidige situatie 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van DA-Retailgroep, ook wel DA genoemd, en de positie van het bedrijf in 

de logistieke keten. Met behulp van het logistieke concept van Ribbers et al. (1992) is deze beschrijving 

gestructureerd. Er zal worden ingegaan op de strategie, missie en visie, logistiek, besturing, informatievoorziening 

en de organisatie van DA. 

1.1 Algemeen 

De DA drogisterijketen bestaat uit ongeveer 543 winkels. Deze winkels behoren tot een cooperatie. Het 

hoofdkantoor van de cooperatie is gevestigd in Leusden. Het hoofdkantoor is verantwoordelijk voor alle aspecten 

met betrekking tot o.a. marketing, inkoop, logistiek, automatisering. De inkomsten worden gehaald uit een 

bijdrage die door de winkeliers wordt betaald, marge op de verkoop van producten aan de leden en inkomsten uit 

marketinggelden van de leveranciers. In 2006 had DA een marktaandeel van 13,9 procent. 

1.1.1 Strategie 

De strategie (jaarverslag DA, 2005) is erop gericht om commerciele slagkracht en succes van DA te vergroten. Dit 

wil DA bereiken door: 

• Agressieve marktbewerking 

• Versterking van het ondernemersschap 

• Verbetering van het winkelbestand 

1.1.2 Missie 

Wij, DA, willen toonaangevend zijn in schoonheid en gezondheid. Om dat te bereiken werken organisatie en 

cooperatieve ondememer samen aan marktdominantie. 

1.1.3 Visie 

Wij zien nuchter focussen, cooperatief ondernemen en continu investeren in de verdere professionalisering van de 

organisatie en de wink.els a.ls cruciale elementen om onze missie te verwezenlijken. Toedelen, vertrouwen en 

zakelijkheid zijn dan ook van doorslaggevend belang. 

1.2 Logistiek 

Naast het hoofdkantoor te Leusden bestaan er 2 distributiecentra waarvan een in Den Bosch en een in Zwolle. 

Vanuit deze distributiecentra warden de DA-winkels bevoorraad. Het gebied ten zuiden van de lijn Haarlem

Utrecht-Arnhem wordt beleverd vanuit Den Bosch en het gebied ten noorden van deze lijn vanuit Zwolle. Vanuit 

deze distributiecentra worden ongeveer 10.000 producten uitgeleverd. Tot 2004 waren er 3 distributiecentra. In 
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2004 is het distributiecentrum in Schiedam gesloten. DA levert de goederen uit per consumenteneenheid. 

Sommige producten worden per omdoos, omverpakking of krimp uitgeleverd, bet grootste gedeelte van het 

assortiment wordt echter uitgeleverd per consumenteneenheid. 

1.2.1 Logistiek netwerk 

Het distributienetwerk voor DA staat weergegeven in figuur 1. De producten worden geproduceerd door de 

producenten en afuankelijk van de leverancier direct of via een DC uitgeleverd aan een van de 2 DC' s van DA. In 

de DC's van DA worden de bestellingen van de klanten verzameld en door eigen vrachtwagens uitgeleverd aan de 

winkels. DA gebruikt voor het Noorden een depot in de omgeving van Westknollendam en voor het zuiden een 

depot in de omgeving van Schiedam. In de depots worden ladingen van grote vrachtwagens verdeeld over de 

kleinere vrachtwagens van DA. Het gebruik van depots is noodzakelijk om ondanks de reisafstanden en files alle 

winkels te kunnen beleveren. 

DC Zwolle 

Fabnkant 

DC Den Bosch 

Figuur I: Distributienetwerk 

1.3 Besturing 

Depot 
Westknollendam 

Depot Sch,edam 

DA Winkels Noord 

DA Winkels Zutd 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op besturing van de keten, met name op waar wordt bepaald of er met een 

pull ofpush-besturing gewerkt wDrdt. Ook zal worden ingegaan op de besturing van de verzamelactiviteiten 

binnen bet DC Zwolle. 

1.3.1. Ketenbesturing 

De besturing van de keten kan gekarakteriseerd worden door een push- of pull-systeem. Eerst zullen beide 

systemen worden toegelicht. 

Wanneer er wordt gewerkt met een push-systeem wordt volgens Silver et al. (1998) het aanvullen van de voorraad 

bepaald door de leverancier. De leverancier is verantwoordelijk voor het reguleren van de voorraad van baar 

afnemers. Hierdoor heeft de leverancier een betere kijk op de afname in de logistiek keten en ontstaat er 

ketenbrede informatie. Deze informatie draagt bij aan bet voorspellen van de vraag en afstemming van productie. 

Een veel gebruikte term bij push-systemen is VMI (vendor managment inventory). 
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In een situatie waarbij gewerkt wordt met een pull-systeem plaatst de afnemer orders bij de leverancier. Iedere 

locatie in de keten plaatst de order stroomopwaarts. Het plaatsen van orders gebeurd op basis van locale 

informatie en in veel gevallen vind er geen deling van informatie plaats. Bij DA wordt niet afgeweken van lokale 

informatie behalve wanneer de minimale afnamegroottes de behoefte van een DC overschrijden. Bestellingen van 

producten waar dit voor geldt warden integraal bekeken . In deze gevallen verzorgt DA de splitsing en het vervoer 

naar het andere DC zelf. 

In de keten van leverancier-DA-winkels wordt gebruikt gemaakt van het pull-systeem. De winkels bestellen bij 

DA en DA bestelt bij de leveranciers. 

1.3.2. Besturing van bet verzamelproces 

Met behulp van de beheersfuncties van Bertrand et al. (1990) wordt de beheersing van het orderverzamelen in 

kaart gebracht. Er zal warden ingegaan op de winkelhouderacceptatie, pickordervrijgave, capaciteitsvariatie en 

capaciteitsallocatie. 

Binnen het DC worden alle winkelorders geaccepteerd. Alleen de orderregels met producten, waarvan volgens het 

systeem (GOLD-central) geen voorraad bestaat, warden niet doorgegeven. 

Iedere winkelier bestelt op een vaste dag in de week v66r een bepaald tijdstip. Wanneer de orders ontvangen zijn, 

warden deze door het orderbureau vrijgegeven. Het geven van prioriteit aan orders wordt zowel door het 

orderbureau gedaan, als door de verzamelaars. De vroege routes (producten die dezelfde <lag nog warden 

geleverd) hebben grijplijsten met de kleur geel. De overige grijplijsten worden afhankelijk van binnenkomst 

afgewerkt. In het DC Zwolle worden 277 reguliere orders per week geplaatst. Daarnaast zijn er nog orders voor de 

acties. Deze 277 orders zijn verdeeld over 259 winkels, waarvan 18 winkels 2 keer per week beleverd warden. 

Doordat de bestelmomenten vooraf bekend zijn bestaat er geen ongeplande piek of dalbelasting. Op donderdag 

warden bijvoorbeeld minder orders gelopen dan op maandag t/m woensdag. De personeelsbezetting is op 

donderdag dan ook lager dan op de overige dagen. Op vrijdag warden in principe geen orders gelopen. 

Wanneer er overcapaciteit of ondercapaciteit ontstaat wordt dit opgevangen door het minder of meer inzetten van 

uitzendkrachten. In principe wordt op vaste locaties binnen het DC gewerkt. Wanneer op bepaalde locaties 

ondercapaciteit ontstaat worden werknemers tijdelijk ergens anders ingedeeld. 

1.4 Informatievoorziening 

In 2005 is begonnen met het implementeren van een nieuw besturingspakket genaamd GOLD. Het pakket GOLD 

bestaat uit een ERP-pakket genaamd GOLD-central en een WMS-pakket genaamd GOLD-stock. Deze sofware 

pakketten warden gebruikt binnen beide distributiecentra en binnen het hoofdkantoor. Deze sofware moet 

bijdragen aan het optimaliseren, verbeteren en het voorzien van informatie betreffende de processen binnen DA. 

6 



TU/e 
1.5 Organisatie 

De DA-retailgroep heette voorheen Dynadro. Dynadro leverde aan zowel zelfstandige ondememers als aan DA 

fonnuledeelnemers. Vanaf 2006 is gekozen om alleen nog maar de naam DA te voeren om de merknaam DA 

nadrukkelijker in de markt te positioneren. In de huidige setting worden enkel de DA formuledeelnemers 

beleverd. De zelfstandige ondememers zijn door de jaren heen afgevloeid. 

Het uitgevoerde project heeft betrekking op de afdeling logistiek van DA, daarom wordt alleen ingegaan op de 

organisatie van deze afdeling. In figuur 2 staat het organogram van de afdeling logistiek in zijn geheel en in figuur 

3 wordt het organogram van het distributiecentrum in Zwolle weergegeven. Er is gekozen voor het organogram 

van Zwolle, omdat hier de opdracht wordt uitgevoerd. De getallen in de hokjes staan voor het aantal FTE's van de 

betreffende afdeling. 

Hoofd Inbound 
HansKinket 

Medewerker SCM 
Car1 Israel 

Oirecteur Be<il\Jf$voering 
Wout. Slob 

Projectmanager 
Logistlek 

Peter Appel 

Hoofdlogistleke Hoafd Logistieke 
Vestiging Zwolle 

Luuk Bresse< 
1---------_,__ ______ --lv~:~gKJC:~e°:ch 

Hoofd Outboond 
Marten van der Ziel 

Hoofd Inbound 
Rene Collreur 

Hoofd Outbound 
Bart Netten 

Figuur 2: Organogram afdeling logistiek 

Advlseur P&O 
Gery Kamerman 

Hoofd Loglstlek 
Anne-Mieke Vissers 

Hoofcl Logistieke 
Vestiging Zwolle 

Luuk Bresser 

Loglstiek 
Bedrijfsbureau 

5.15 

Business Controller 
1---------t-- - -- - ----- - - - - - - - - -- Gerhard van der 

Ploeg 

Super-User 
Kenny Smits 

Hoofd Inbound 
Hans Kinkel 

Inbound 
13.61 

-------------------------~ 
I 

1-----+-----I A~~-;~~~~~~tor .---~' --~, 

Hoofd Warehouse 
Jan Klu!ver 

Warehouse 
55.26 

Hoofd Outbound 
Marten van der Ziel 

Outbound 
22.00 

Coordinator 
Winketielpdesk 

Winkelhelpdesk 

Figuur 3: Organogram distributiecentrum Zwolle 
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1.6 De markt 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de drogisterijmarkt. Aangezien er veel onderzoek is gedaan naar 

logistiek binnen supermarkten en veel minder in de drogisterijbranche wordt hieronder ingegaan op een aantal 

kengetallen ter vergelijking van deze 2 branches. 

Drogisterijen 

Kleinbedrijf Midden-Grootbedrij f Gehele Branche 

Netto-omzet €485.600 € 1.181.200 € 857.800 

Omzet per m£ wvo n.b. n.b. €4.610 

Omzet per FTE € 189.880 € 176.795 € 180.073 

Omzetsnelheid 3,1 5,1 4,1 

Tabel 1: Kengetallen drogisterijbranche (www.raadnederlandsedetailhandel.nl) 

Supermarkten 

Kleinbedrijf Midden-Grootbedrijf Gehele Branche 

N etto-omzet € 709.200 € 6.169.200 € 4.341.900 

Omzet per m£ wvo € 3.920 € 7.000 € 6,710 

Omzet per FTE € 308.169 € 237.490 € 240.505 

Omzetsnelheid 20,3 22,4 22.4 

Tabel 2: Kengetallen supermarktbranche (www.raadnederlandsedetailhandel.nl) 

Het valt duidelijk op dat alle waarden in de drogisterijbranche lager Iiggen. De omzet van de winkels ligt lager. 

Dit is ook logisch aangezien supermarkten vaak groter zijn en meer producten verkopen die in de primaire 

levensbehoeften voorzien. De omzet per m2 winkelvloeroppervlakte, per FTE en omzetsnelheid liggen bij de 

drogisterijen veel lager aangezien in deze branche een meer arbeidsintensieve service bestaat dan bij de 

supennarkten. De omzet snelheid ligt met 4, 1 voor de gehele drogisterij branche veel lager dan de 22,4 voor de 

supennarkten. Hieruit blijkt dat drogisterijen veel producten in de schappen hebben liggen met lage 

omloopsnelheden. Vanuit service oogpunt verwacht de consument wel dat deze producten aangeboden worden. 

Dit lage cijfer verklaart mede de strategie van DA om het grootste gedeelte van bet assortiment per 

consumenteneenheid uit te leveren. Wanneer de producten per omverpakkingen of krimp worden uitgeleverd 

bestaat de kans dat voorraad veel te lang in de winkels staat. 

In dit onderzoek zal gekeken worden naar het samenvoegen van verschillende SKU's in een doos tot een zo 

genoemde assortimentsdoos. Door gebruik te maken van assortimentsdozen kan op handling bespaard kan worden 

door verschillende SKU's in een keer te verzamelen en uit te leveren in plaats van de SKU's los te verzamelen. 
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Hoofdstuk: 2 Probleem- en doelstelling 

De opdracht is gericht op het realiseren van een efficientere handling in de keten. In figuur 4 staat een voorbeeld 

van de logistieke keten die geldt voor DA. In deze logistieke keten vinden producttransformaties plaats. 

Stroomafwaarts kijkend neemt bet volume van de bestellingen af, neemt het aantal verschillende producten toe en 

neemt bet aantal handelingen per product toe. 

Handelingen in deze keten kosten geld. Wanneer handelingen verminderd of geelimineerd kunnen worden door 

gebruik te maken van assortimentsdozen kunnen eventuele kosten besparingen worden doorgevoerd. 

De volgende probleemstelling kan worden opgesteld: 

Een lagere afname van productaantallen met de daarbij horende verpakkingsvormen zorgen voor een toename 

van het aantal handelingen per product stroomafwaarts in de keten. 

Figuur 4: Logistieke keten geldend voor DA 

In de afstudeeropdracht wordt een oplossing voor het grote aantal handelingen gezocht in het implementeren van 

assortimentsdozen (standaard-mix dozen afgeleid van standaard-mix ladingen beschreven door Teulings et al. 

(2001) in de keten. Er client eerst een duidelijk onderzoek naar de activiteiten met de nadruk op de handelingen 

plaats te vinden. Dit heeft betrekking op bet inruimen en verzamelen van producten in het distributiecentrum in 

Zwolle. In de ontwerpfase zal bekeken worden op welke wijze het concept assortimentsdozen het aantal 

handelingen in de logistieke keten kan verminderen. Dit zal afbangen van de gekozen samenstelling van een 

assortimentsdoos en de locatie van de productie van een assortimentsdoos. 

Op basis van deze beschrijving luidt de opdrachtformulering als volgt: 

Onderzoek in ketenverband naar de mogelijkheid om met assortimentsdozen het aantal handelingen in de 

keten te verminderen. 

De doelstelling van het project luidt als volgt: 

Het ontwerpen van het concept assortimentsdozen voor winkelbelevering om integrale handelingskosten in de 

keten te verlagen. 

9 



TU/e 
Hoofdstuk 3: Probleemanalyse 

Gegeven het probleem dat door de lage omloopsnelheden in de winkels de producten per consumenteenheid 

uitgeleverd worden, zal in de probleemanalyse gekeken worden naar de bestellingen van de winkels en de 

logistiek achter deze bestellingen. Er zal alleen gekeken worden naar de producten welke vanuit doorrollocaties, 

legborden of vanuit het palletveld verzameld worden. De bestellingen voor de folder & acties worden buiten dit 

onderzoek gehouden. 

In figuur 5 staat een overzicht van de aandachtsgebieden welke in dit hoofdstuk behandeld zullen worden. 

Ten eerste wordt ingegaan op de belangrijkste drijvers achter de bestellingen. Met de aandachtsgebieden 

bestelmethodiek van de winkels, de tarieven van DA, de gevolgen van de krimp groottes & omverpakkingen en de 

afzet van de winkel wordt inzicht verworven in de bestellingen van de winkels. Daarna zal worden ingegaan op de 

logistiek van deze bestellingen en zal worden ingegaan op de relevante logistieke handelingen voor het leveren 

van de geplaatste bestelling. De nadruk wordt gelegd op het inruimen en het verzamelen van de producten binnen 

hetDC. 

Bestellingen van DA-wink. els 

~~ / ...... ----- ' 
estelmethod1ek ) / Afzal wmke[s ) 

wmkels 1 

-~ ·"---------- ,. 
, I 

,. 
I 

\ 
. \ 

\ --.. .._,__, __ ! i Grootte knmp of \ 
; - ---•~-/ ·~ \A ----·- 1 omverpak1cmge11 ) 

l
: \. ______ _____.,./ (\ Bestelhngen .) - --- ---····- - --- / 

~-:-, 
/ 

✓--·------..... 

Bestettarieven 

Figuur 5: Aandachtsgebieden probleemanalyse (percentages exclusieffolder) 
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3.1 Analyse bestelproces winkels 

3.1.1 Bestelmethodiek 

T'U/e 

DA-winkels worden 1 of 2 keer per week beleverd. Dit hangt af van de afspraken die gemaakt zijn met de 

winkelier. De afnerners kunnen bijna alle producten bestellen per consumenteneenheid. Voor deze opzet is 

gekozen om over-voorraad in de winkels te elimineren waarrnee bet aanhouden van een winkelmagazijn niet meer 

noodzakelijk is. Het elimineren van bet winkelmagazijn draagt bij aan het optimaal gebruik maken van het 

winkeloppervlak, zodat het maxim.ale oppervlak kan worden gebruikt voor verkoop. Door de mogelijkheid van het 

bestellen per consumenteneenheid, bestellen de winkels de producten in kleine aantallen. Dit zorgt voor een grote 

hoeveelheid handelingen voor het verzamelen van de producten binnen de DC's. 

De verdeling van bestelmethodieken onder de ondernemers is als volgt: 

• 80% van de ondernemers heeft een geautomatiseerd kassasysteem 

o 70% hiervan bestelt met het systeem door middel van de voorraad in combinatie met het 

instellen van bestelmoment (minimaal) en gewenste voorraad (maximaal) voor het DA 

assortiment. 

o 30% hiervan gebruikt een handtenninal voor de bestellingen van het DA assortiment. 

• 20% van de ondernemers heeft geen geautomatiseerd kassasysteem. Deze ondememers bestellen 

allemaal met een handterminal. 

Het systeem van bijbestellen op basis van verkochte hoeveelheden wordt niet toegepast. Voor luxe producten 

wordt meestal een handterminal gebruikt vanwege de zeer lage omloopsnelheid van deze producten. Alle 

winkeliers plaatsen de bestelling door middel van een geautomatiseerd bestelsysteem. 

3.l.2 Besteltarieven 

Aangezien DA werkt met een besteltarief dat is gesteld op een percentage boven op de inkoopprijs, maakt het 

voor een winkel niet uit welke aantallen besteld worden. Deze tariefmethodiek draagt niet bij aan het afwegen van 

handelingskosten versus voorraadkosten door een winkel. Wanneer de winkelier de kosten voor het vullen van 

zijn winkelschappen niet waardeert, zal een winkelier bij het plaatsen van bestellingen de bestelgroottes niet 

overwegen. DA heeft in 2005 de regel ingesteld dat winkeliers 1 % korting krijgen op orderregels bestaande uit 

meer dan 1 pickeenheid. Dit is gedaan om het aantal orderregels met maar 1 verzameleenheid te verminderen. Het 

percentage van de orderregels met maar 1 verzameleenheid is van gemiddeld 21 % in 2004 afgenomen naar 13% 

in 2005. 

3.l.3 Afzet winkels 

In deze paragraafwordt de afzet van een winkel, welke is geselecteerd op basis van minim.ale afwijking van 

gemiddelde afzet en mediaan afzet, geanalyseerd. In Figuur 6 staat een overzicht van de gemiddelde afzet per 

week. Uit deze cijfers waarin de gemiddelde afzet per week staat weergegeven, blijkt dat 82% van de producten 

een afzet heeft lager dan 0,5 per week. Uit deze cijfers blijkt dat het grootste deel van de aangeboden producten 

lage omloopsnelheden hebben. 
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Afzet per "M:ek in consurnenteneenheden J 

60%,----------

-· ·------ -- -----
50% 

40% .. 

30% 

20% 

10% -

-------···----------- --· ·-------------- --- -- - ···--

- ---------- - -----• 

0% 

>O& 
$0,25 

>0,25 & 

$0,5 

>0,5 & 
$0,75 

>0,75 & >l & $1,5 >1,5 & :::2 >2 & 9 
$1 

Figuur 6: Gemiddelde afzet per week van de geselecteerde winkel 

3.1.4 Grootte Krimps en Omverpakkingen 

>3 

Zoals blijkt uit de kengetallen van drogisterijen en supermarkten is de omloopsnelheid bij dogisterijen erg laag. In 

deze analyse wordt ingegaan op de producten welke los worden verzameld vanuit doorrollocaties of legborden. In 

de figuren 7 & 8 staan overzichten van de verdeling van het aantal consumenteneenheden per krimp of 

omverpakking. Deze tabel geeft een beeld van welke hoeveelheid consumenteenheden er uitgeleverd zouden 

warden wanneer deze producten per krimp of omverpakking geleverd zou worden. In dat geval krijgt de winkelier 

ongeveer 80% van de producten per 6 of meer uitgeleverd. Volgens Broekmeulen et al. (2006) zijn schappen voor 

een groat deel te klein en komt er voorraad in winkelmagazijnen terecht wanneer de netto schapgrootte negatief is 

(zie bijlage 9). 

Voor de producten die zijn gepositioneerd op legbord locaties geldt: 

% Producten 

L 

□ <6 

■ 6 

■ >6 &s12 

□ >12 

Figuur 7: Verde ling aantal consumenten eenheden per krimp of omverpakking 
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Voor producten die zijn gepositioneerd op doorrollocaties geldt: 

% Producten 

55% 

o <6 

□ 6 

1 ■ >6 

Figuur 8: Verde ling aantal consumenten eenheden per krimp of omverpakking 
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Binnen DA bestaan er ook verschillen tussen de groottes van winkels athankelijk van assortimentssamenstelling. 

In oplopende volgorde van grootte bestaat er een groep DA-kem, DA-basis en DA-groot. ln figuur 9 staat een 

overzicht van deze verdeling. 

Verdeling winkelgroottes 

Figuur 9: Verde ling winkelgroottes 

□ Kem 

■ Ba is 

oQoot 

Met de bestelgegevens van de geselecteerde winkel staat in tabel 3 een overzicht van de run-out tijden 

(krimpgrootte in consumenteneenheden / gemiddelde vraag in consumenteneenheden per week), van de producten 

die vanuit legborden of doorrollocaties verzameld worden, wanneer de geselecteerde winkel alleen krimps of 

dozen uitgeleverd zou krijgen. Uit de tabel blijkt dat voor de geselecteerde winkel 83% van de krimps of 

omverpakkingen een langere run-out tijd hebben dan een kwartaal. 

Deze gegevens onderbouwen mede het feit dat DA de producten niet per krimp of omverpakking uitlevert, 

aangezien winkeliers niet te hoge voorraden wensen aan te houden 

Run-Out tijden in weken %Producten 
>104 12% 

>52 & :S104 17% 

>26 & :S52 30% 

>13 & :s26 24% 

:S13 17% 
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Tabet 3: Run-out tijden voor geselecteerde winkel bij levering met krimps of dozen 

3.1.5 Bestellingen 

TU/e 

In deze paragraaf zullen de bestellingen van de winkel warden geanalyseerd. In tabel 4 staat een overzicht van de 

frequentie van het aantal bestellingen in 13 weken. Uit deze tabel blijkt dat 85% van de producten in deze 13 

weken 3 keer of minder warden besteld. Uit tabel 5, waarin een overzicht staat van het gemiddeld aantal 

verzameleenheden per orderregel, blijkt dat 90% van de orderregels bestaan uit 2 of minder verzameleenheden. 

In figuur l O staat een overzicht van de verdeling van het aantal verzameleenheden voor de totale afzet van bet DC 

in Zwolle over een periode van 13 weken. Uit deze figuur blijkt dat 81 % van de orderregels bestaan uit 3 of 

minder verzameleenheden. Opmerkelijk is dat, in tegenstelling tot de gegevens uit 2005 waar het aantal 

orderregels met maar 1 verzameleenheid was teruggedrongen naar 13% van bet totaal aantal orderregels, in deze 

periode het aantal orderregels met 1 verzameleenheid 25% van het totaal van ongeveer 1.400.000 orderregels 

bedraagt. Uit deze gegevens blijkt dat de 1 % kortingsregel bet aantal orderregels met 1 verzameleenheid niet 

terugdringt. Deze regel geeft ook geen incentive voor het bestellen van orderregels met meer dan 2 

verzameleenheden. Door de winkels worden dus relatief veel "dunne orderregels" besteld. Onder dunne 

orderregels wordt verstaan regels met weinig verzameleenheden. 

Aantal Producten % Aantal Bestellingen 

1051 49% 1 
505 24% 2 
251 12% 3 
161 8% 4 
72 3% 5 
46 2% 6 
22 1% 7 

9 0% 8 

9 0% 9 
1 0% 10 

0 0% 11 

1 0% 12 

0 0% 13 

l 0% 14 
Tabet 4: Frequenhe en aantal bestellmgen van de geselecteerde wmkel 

Aantal Producten % 
Gem. VE per 

Orderregel 
15 1% >5 

17 1% >3 &s5 
61 3% >2,5 & s3 

122 6% >2 & :::::2,5 
1491 70% > 1,5 & :::::2 
423 20% > l & sl,5 

Tabel 5: Frequentie en het gemiddeld aantal VE per orderregel 
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Verdeling aantal VE per orderregel 

40% ----
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'8 
0 
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~ 
',I?. 10% ,~------- -------------------~---- ,-~----

5% 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >12 

Aantal VE per orderregel 

Figuur I 0: Verde ling aantal VE per orderregel 13 we ken afzet DC Zwolle 

3.1.6 Belangrijkste punten analyse van het bestelproces 

Uit de voorafgaande analyse van het vraagproces van de winkels blijkt dat winkels door de lage afzet vergeleken 

met de krimpgroottes weinig bestellingen plaatsen voor krimps of omverpakkingen. De belangrijkste punten die 

naar voren komen zijn: 

• De bestelmethode en -strategie van de winkels zijn verschillend. 

• Het gehanteerde tarief dat bij bestellingen van winkels wordt gebruikt is een percentage boven op de 

inkoopprijs van DA. 

• De omloopsnelheid van drogisterij artikelen is laag. 

• Er worden veel "dunne orderregels" besteld. 

• De winkels beleveren met krimps of omverpakkingen geeft langere run-out tijden in de winkels. 
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3.2 Logistiek binnen DA 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de logistiek achter de bestellingen geldend voor het DC te Zwolle. Als 

eerst worden de productstromen volgens Thompkins et al. (1996) beschreven waarna een korte beschrijving van 

de processen binnen het DC zal volgen. Daama zal worden ingegaan op de relevante processen voor dit 

onderzoek: het inruimen van de grijplocaties en verzamelen vanuit bulk- en grijplocaties. Dit zijn processen waar 

veranderingen zullen ontstaan wanneer er met assortimentsdozen gewerkt gaat worden. De servicegraad wordt 

ook behandeld om aan te geven dat die ook verbeterd kan worden. 

3.2.1 Productstromen 

Deze productstromen geven een gedetailleerd overzicht van de handelingen in het distributiecentrum te Zwolle. 

In bet DC te Zwolle bestaan, afgeleid van Thompkins et al. (1996), de volgende functies en stromingen. Deze 

functies en stromen staan weergegeven in figuur 11 . 

• Wegzettenproducten naar overvoorraad-locaties (OV-locaties) 

• lnruimen van bulkgebeid vanuit ontvangst goederen 

• Inruimen van grijpgebied vanuit ontvangst goederen 

• lnruimen van bulklocaties vanuit overvoorraad-locaties 

• lnruimen van grijplocaties vanuit overvoorraad-locaties 

• Verzamelen van orders vanuit het bulkgebeid 

• Verzamelen van orders vanuit het grijpgebied (ook orderverzamelgebied genoemd) 

• Sorteren, verpakken en transport 

'-, I LJ1rect naar Palletveld 
/ 

I'-, 
1 verzame en t- auet ·) 

Dozen Verzamelen 
(Palletveld) 

I lnru1men 1-1a11 etve1c 

Ontvangst 
Overvoorraad Pallets/ 

Handelingen -""-
goederen 

Kratten 
voor transport ---i,.,-✓ 

Transport 
(OV-locaties) t) 

I mru1men unn. eo1ea 
7/ 

I u1rect naar overvoorraaa i's. 

Item Verzamelen 
(Grijpgebied) 

_J'-
[ 'T""["V ', I u1rect naar Grnoaeo1ea 

I 
Figuur 11: Warehouse fancties en stromen DA 

In dit detailoverzicht wordt het bulkgebied, zoals weergegeven in figuur 5, opgesplitst in OV-locaties waar pallets 

kratten opgeslagen staan en het palletveld waar dozen verzameld worden. In figuur 5 is dit samengevoegd 

aangezien dit onderscheid voor de relevantie van het onderzoek niet uit maakt. In de hiema volgende figuren 
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wordt aangenomen dat vanuit het bulkgebied zowel verzameld als ingeruimd wordt. In de volgende paragraaf 

volgt een beschrijving van het gehele proces. 

3.2.2 De processen binnen bet distributiecentrum in Zwolle 

Het distributiecentrum in Zwolle is in februari 2006 overgestapt op een nieuw WMS-pakket genaamd GOLD. 

Door de overstap zijn de processen binnen het DC veranderd. In Bijlage 1 staat een beschrijving van het 

operationele proces dat producten ondergaan van binnenkomst bij het DC Zwolle tot het moment van afleveren bij 

de wink.els. In het kort komt het erop neer dat de afdeling 'binnenkomst goederen' (inbound binnen DA genoemd) 

de producten na binnenkomst controleert en invoert in het systeem. Het magazijn (warehouse binnen DA 

genoemd) verzorgt de opslag en het verzamelen van de producten. Expeditie ( outbound) verzorgt de laatste 

handelingen die noodzakelijk zijn voor het afleveren van de bestelde producten bij de klant. 

Alle producten worden op een locatie in het DC geplaatst door opdrachten van GOLD-stock, zodat binnen het 

systeem bekend is op welke locaties alle producten gepositioneerd zijn. 

Dit is vooral van belang om te kunnen werken met "first expired first out (FEFO)" voor de producten met een 

t.h.t. datum en "first in first out (FIFO)" voor de overige producten. In het oude systeem gebeurde het wel eens dat 

producten te lang op over-voorraad locaties bleven liggen waardoor de t.h.t. datum overschreden werd. Een 

tweede reden voor het positioneren van de producten is het gestuurd bijvullen van de verzamelschappen. In het 

oude systeem werden de verzamelschappen met behulp van kaarten bijgevuld. Het nieuwe systeem genereert 

inruimopdrachten wanneer de voorraad op een verzamellocatie onder een ingesteld minimum komt. Hiermee 

wordt mede getracht het aantal inruimorders zo laag rnogelijk te houden. 

De werkzaarnheden zijn door het nieuwe systeem drastisch veranderd. Door het nieuwe systeem moeten de 

werknemers die inruimen en inboeken veel meer handelingen met scanners of computers verrichten. Iedere 

handeling dient door scanning of handmatig invoeren in computers te worden opgeslagen in het systeem. 

Een aantal zaken functioneert in dit systeem nog niet optimaal. Het geven van prioriteit aan de inruimopdrachten 

werkt nog niet naar wens. Het komt geregeld voor dat locaties leeg zijn en dat locaties met voorraad ( onder het 

"bijvulniveau") bijgevuld warden. Dit komt doordat het systeem niet automatisch de lege schappen de hoogste 

prioriteit geeft. Op het moment van schrijven wordt dit handmatig opgelost door uitdraaien te maken van 

waarschijnlijke nullen. De inruimers kunnen deze opdrachten met behulp van het palletnumrner dan naar voren 

halen. Per gang worden deze lijsten verstrekt, zodat voorkomen wordt dat inruimers te veel van gang moeten 

wisselen. 

Verder houden inruimopdrachten, die door het systeem worden gegenereerd, niet optirnaal rekening met het 

wisselen van gangen. Het komt geregeld voor dat inruimers van gang moeten wisselen, waardoor de rijafstanden 

!anger worden. Ook komt het voor dat meerdere inruirners in een gang werkzaam zijn, waardoor vertragingen in 

de vorm van op elkaar wachten ontstaan. 

Een antler punt is dat wanneer goederen binnenkomen en de hoeveelheid niet volledig kan worden ingeruimd, 

producten eerst naar een OV-locatie moeten worden gebracht. Een inruirnopdracht voor het inruimen van een 

gedeelte van deze pallet kan een aantal minuten later worden gegenereerd. De behoefte bestaat naar een splitsing 

vooraf, zodat eerst de maximaal mogelijke hoeveelheid wordt ingeruimd en daama de overgebleven hoeveelheid 

op OV-locatie wordt gezet. 
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3.2.3 Het inruimen van grijplocaties 

Het inruimen is de voorbereiding voor het verzamelen van de producten op itemniveau. De inruimers plaatsen de 

producten grijpklaar voor de verz.amelaars in verzamellocaties. Voor de legborden wordt dit uitgevoerd door de 

verzamelaars zelf. Deze handelingen brengen veel tijd met zich mee aangezien de verpakkingen netjes 

opengemaakt dienen te warden, zodat de producten makkelijk verzameld kunnen worden en niet door het openen 

beschadigd raken. Om meer inzicht te krijgen in de handelingen, die uitgevoerd dienen te worden door de 

inruimers, is een tijdmeting uitgevoerd. Een detailbeschrijving van het inruimproces staat in bijlage 4 en in bijlage 

5 staat een overzicht van de handelingstijden welke naar voren zijn gekomen uit de gehouden metingen. In tabel 6 

staat een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het inruimproces. Onder de handelingen in tabel 6 staat 

een overzicht van de gemiddelde tijden per vaste handeling vastgesteld uit de 104 metingen. Hierbij zijn de 

gewogen gemiddelden gebruikt van de waarden uit bijlage 5. 

Vaste handelingen 
Variabele 

handelingen 
Scannen 

Ophalen 
Naar Afval Scanner voor Wegzetten 

Totaal (Tv) 
Openmaken& 

vooraf inruimlocatie opruimen afronding pallet plaatsen (To) 
22 65 38 20 41 40 228 17 

Tabet 6: Overzicht gemiddelde tijden znruimhandelingen in seconden. 

Hoe de gemiddelde vaste tijd per inruimopdracht voor de afzonderlijke producten berekend kan worden, staat in 

onderstaande formule 

Tv = vaste handelingstijd per inruimopdracht in seconden 

To = tijd voor het openen en plaatsen per omverpakking in seconden 

Ni = gemiddeld aantal omverpakkingen van product i per inruimopdracht 

Tri = gemiddelde tijd per inruimopdracht voor product i in seconden 

Tr; = Tv+N; *To 

Het gemiddeld aantal verzameleenheden per keer dat wordt ingeruimd bepaalt de gemiddelde tijd voor het 

inruimen per afzonderlijk product. De inruimtijd welke hoort bij een bestelling wordt gedreven door het aantal 

verz.ameleenheden van deze bestelling. Des te meer verzameleenheden er per keer ingeruimd worden, des te korter 

wordt de gemiddelde inruimtijd per verzameleenheid. 

3.2.4 Het verzamelen vanuit bulk en grijp 

Zoals eerder beschreven kunnen winkeliers bijna alle producten per consumenteneenheid bestellen, waarmee 

getracht wordt over-voorraden in de winkels zoveel mogelijk te vermijden. De doorstroom in de drogisterijen is te 

laag om volledige krimps uit te leveren. 

Net zoals beschreven door Tompkins et al. (1996) bestaat het verzamelen voomamelijk uit vaste handelingen per 

orderregel. Het aantal producten per orderregel is minder dominant voor het vaststellen van de verzameltijd per 

orderregel. 
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Binnen DA wordt de productiviteit van het verzamelen alleen gemeten in aantal orderregels per uur. In tabel 7 

staat een overzicht van de verzamelgegevens van het DC te Zwolle. 

Grijpgebied Bulkgebied 

Productiviteit (Aantal regels per uur) 129 40 

Aantal seconden per regel 28 90 

Gemiddeld aantal VE per orderregel 2,86 2,33 
Tabet 7: Overzicht verzamelgegevens DC-Zwolle 

De gegevens uit tabel 7 ondersteunen de aanname dat het aantal verzameleenheden per orderegel geen significante 

invloed heeft op de verzameltijd van een orderregel in zowel het grijpgebied als het bulkgebied. Het grootste deel 

van de verzameltijd per orderregel wordt besteed aan vaste handelingen zoals het lopen, zoeken en afstrepen op de 

grijplijsten. 

In de rest van dit verslag zal geen onderscheid worden gemaakt tussen een orderregel met een 

consumenteneenheid of meerdere consumenteneenheden. 

De verzameltijd per verzameleenheid per orderregel is met deze productiviteit afuankelijk van het aantal 

verzameleenheden (N). Hierdoor wordt de tijd voor het verzamelen van N-verzameleenheden per 

verzameleenheid N maal zo goedkoop ten opzichte van het verzamelen van een orderregel met een 

verzameleenheid. 

Ook blijkt uit tabel 7 dat het veel meer tijd kost een orderregel te verzamelen uit het bulkgebied. Producten in het 

bulkgebied zijn vaak producten met een relatief hoog volume en gewicht. Hier moet niet uit het oog worden 

verloren dat het inruimen van het grijpgebied tijd kost. De tijd voor het inruimen maakt de totale tijd van de 

handelingen die worden gedaan voor het verzamelen van orderregels in het grijpgebied langer dan alleen de pure 

tijd van het verzamelen uit tabel 7. 

3.2.5 Servicegraad 

DA streeft naar een servicegraad van 96%. De servicegraad wordt als volgt berekend: 

S 
. d Aantal geleverde orderregels * 1000/ 

ervzcegraa = 10 
Aantal bestelde orderregels- Niet meer te leveren bestelde orderregels 

V66r de implementatie van het nieuwe systeem zaten beide distributiecentra op een servicegraad van ongeveer 

94,5%. In de periode van week 24 t/m week 36 van 2006 was de servicegraad vai-i Den Bosch 92,42% en de 

servicegraad van Zwolle 93,45%. De servicegraad is duidelijk lager dan gewenst. Het is van belang dat bij het 

ontwerp rekening wordt gehouden met de servicegraad om op die manier bij te dragen aan de verbetering van de 

servicegraad. 
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3.2.6 Belangrijkste punten analyse logistieke proces 

Hieronder staan de belangrijkste punten die uit de analyse naar voren zijn gekomen zijn 

• Er bestaat nog geen optimale sturing door het systeem. 

• De productiviteit van het verzamelen wordt enkel berekend in orderregels ongeacht het aantal VE. Dit 

betekent hoe dikker de regel, hoe goedkoper de verzamelkosten per VE. 

• Een tijdmeting en analyse van het inruimproces geeft inzicht in de handelingen van het inruimproces. 

Hieruit blijkt dat er aan de inruimkant tijd bespaard kan worden wanneer producten niet meer 

opengemaakt hoeven te worden. 

• Beide DC's hebben een lagere dan gewenste servicegraad. 
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Hoofdstuk 4: Onderzoeksopzet 

Dit hoofdstuk vormt de overgang van de analyse naar de ontwerpfase. Ten eerste worden de relevante punten uit 

de analyse voor dit onderzoek aangehaald. Daama zal met behulp van literatuur gekeken worden naar een 

mogelijke oplossingsrichting van bet beschreven probleem. Met behulp van de oplossingsrichting zal de scope 

van bet project worden vastgesteld. 

4.1 Relevante punten analysefase 

Hieronder staan de belangrijkste punten van de analyse: 

• De omloopsnelheid van drogisterij artikelen in de winkels is laag. Door de lage omloopsnelheid worden 

er veel dunne orderregels besteld. 

• De winkels beleveren met krimps of omverpakkingen geeft te lange run-out tijden in de winkels. Dit 

verklaart het verzamelen op itemniveau 

• De productiviteit van het verzamelen wordt enkel berekend in orderregels ongeacbt het aantal VE. Het 

verzamelen van orderregels bestaat voor het grootste gedeelte uit vaste handelingen. 

• De tijdmeting van bet inruimproces geeft inzicht in de te behalen besparingen van dit proces. 

De belangrijkste punten concentreren zich op de processen die zich na bestellingen van de winkels binnen het DC 

afspelen. De bestellingen van de winkels bepalen de handelingen in het distributiecentrum. De bestellingen vinden 

plaats op itemniveau ter voorkoming van voorraden welke niet in de schappen geplaatst kunnen worden en het 

voorkomen van te lange run-out tijden van de schappen. Deze manier van bestellen levert veel handelingen aan de 

inruimkant en de verzamelkant op. Voor het verzamelen van producten op itemniveau dienen producten uitgepakt 

te worden. Het openmaken van de verpakkingen en het verzamelen van relatief dunne orderregels zorgen voor 

inefficiente handelingen in het distributiecentrum. 

Het komt erop neer dat het grootste deel van de producten niet per omverpakking of krimp uitgeleverd kunnen 

worden en <lat er daarom relatiefveel handelingen bestaan voor het verzamelen van de producten. 

4.2 Literatuur 

In deze paragraaf zal met behulp van academische literatuur de ontwerpkeuze worden toegelicht. Als eerst zal 

literatuur besproken worden over het verzamelen van orders in distributiecentra. Daarna zal literatuur besproken 

worden over het samenvoegen van producten en componenten. Uit deze literatuur vloeit het concept voort dat zal 

worden ontworpen. 

4.2.1. Het verzamelen van orders in distributiecentra 

In de academische literatuur wordt veel gesproken over het optimaliseren van warehouses. In <lit stuk zal worden 

ingegaan op literatuur omtrent het verzamelen van producten in warehouses. 
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Door Lambert (1 998) wordt ingegaan op enkele redenen voor het bestaan van warehouses. De volgende redenen 

worden door hem genoemd: 

• Behalen van transport besparingen (het combineren van ladingen) 

• Bijdragen aan productie strategie (make-to-stock strategie) 

• Voordelen halen uit inkoopkortingen door vooraf in te kopen 

• Ondersteunen van de klantenservice strategie 

• Opvangen van marktveranderingen en onzekerheden (seizoensinvloeden, vraag fluctuaties, en 

concurrentie) 

• Opvangen van tijd en ruimte verschillen welke bestaan tussen producenten en klanten 

• Realiseren van zo laag mogelijke totale logistieke kosten gegeven een bepaald serviceniveau 

• Ondersteunen van just-in-time programma's van leveranciers en klanten. 

• Klanten voorzien van een mix producten in plaats van een enkel product per order (consolideren) 

• Zorgen voor tijdelijke opslag van materialen welke vemietigd of gerecycled worden (terugstroom van 

producten) 

• Zorgen voor een buffer voor het overladen van vrachten ( directe leveringen, cross-docking) 

Door De Koster et al. (2006) wordt aangehaald dat er veel verschillende orderverzamelsystemen bestaan. In 

figuur 12 staan de verschillende classificaties van order verzamelsystemen volgens De Koster et al. (2004). 

: P'l,;:kt-)artlcl~- pd:D'forde 
' t-'oti:cned (1 zon1) ... zo;1,.d , 
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Figuur 12: Classi.flcaties order verzamelsystemen volgens (De Koster 2004) 

Het verzamelproces in het grijpgebied in het DC-Zwolle valt onder de dikgedrukte categorie picker-to-parts. De 

verzamelaar loopt naar een locatie met een grijplijst en verzameld de producten van de grijplijst welke binnen zijn 

gebied vallen (Zie bijlage 1). Volgens De Koster et al. (2006) zijn 80% van de orderverzamelsystemen in West

Europa zo ingericht. 

In figuur 13 staat een overzicht van de tijdcomponenten van het verzamelen binnen een picker-to-parts systeem. 
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Figuur 13: Verde ling order verzameltijd volgens Tompkins (1996) 

Volgens Tompkins et al. (1996) bestaat bet verzamelen van orders voor bet grootste gedeelte uit reizen en zoeken. 

Bartholdi et al. (2005) zeggen dat reizen verspilling is. Het kost alleen arbeidsuren en voegt geen waarde toe, 

daarom is bet reizen de eerste kandidaat voor verbetering. 

Er bestaan verschillende manieren voor bet toekennen van "opslag locaties" m orderverzamelgebieden en 

bulkgebieden. De Koster et al. (2006) noemen de volgende voorbeelden: 

• Opslag in willekeurig beschikbare locaties; De goederen worden willekeurig met gelijke kans geplaatst 

in beschikbare lege locaties. Dit resulteert in een hoog gebruik van de ruimte ( of een lage behoefte aan 

ruimte) ten koste van een langere reisafstand. 

• Opslag in dichtstbijzijnde beschikbare locaties; De goederen worden in de dichtstbijzijnde lege locatie 

van het 1/0 punt geplaatst waardoor in het geval van overcapaciteit de locaties achterin minder gebruikt 

worden of in het geval van overcapaciteit leeg zijn. 

• Toegewezen locaties; De goederen worden in een vooraf toegekend aantal vaste locaties geplaatst. Een 

nadeel is <lat de ruimte gereserveerd is voor een bepaald product dat op een bepaald moment geen 

voorraad heeft. Een voordeel is dat de verzamelaars bekend worden met de verschillende 

productlocaties. De Koster et al. (2001) stellen dat wanneer de lay-out van de productlocaties in bet 

distributiecentrum gelijk is aan die van de winkels <lit kan zorgen voor besparingen van bet inruimen van 

de schappen in de winkels, ook wel family grouping genoemd. 

• Omzet opslag; De goederen met de hoogste verkoop ratio worden geplaatst in de gemakkelijkst 

bereikbare locaties en de langzaamlopers in locaties die zich verder weg bevinden. Een nadeel is <lat 

wanneer de verkoop ratio geregeld wijzig, dit leidt tot nieuwe een ordening van de producten. Een 

voordeel is dat snellopers dichtbij bet 1/0 punt geplaatst worden. 

• Klassen opslag; De producten worden opgedeeld in verschillende klassen naar populariteit, volgens 

bijvoorbeeld vraagfrequentie. Elke klas wordt vervolgend toegekend aan een vast gebied in het 

distributiecentrum. Een voordeel is dat snellopers dichtbij het 1/0 punt geplaatst worden. 

Het kan zijn <lat producten vaak samen met een ander product besteld worden. In dit geval kan het interessant zijn 

dergelijk producten dichtbij elkaar te plaatsen. Een situatie waar producten van gelijke soort bij elkaar worden 

geplaatst wordt ook wel family-grouping genoemd. In de literatuur wordt gesproken over 2 soorten family

grouping namelijk: 
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1. De Complimentary based method; Met deze methode wordt eerst gekeken welke producten op 

basis van de gezamenlijke vraag geclusterd k:unnen worden en worden vervolgens de producten 

in een cluster dichtbij elkaar geplaatst. 

2. Contact-based method; Met deze methode worden producten, welke volgens de 

verzamelfrequentie vaak achter elkaar verzameld worden, bij elkaar geplaatst. 

Met family-grouping zoals hierboven beschreven worden eerder genoemde reisafstanden verkleind aangezien 

producten welke samen gevraagd worden bij elkaar geplaatst worden. Wanneer de producten die volgens family

grouping gezamenlijk gevraagd worden ook nog eens bij elkaar in een groep staan in de winkels is dit ook 

interessant voor de winkels. 

4.2.2 Samenvoegen van producten of componenten 

Onderstaande literatuur gaat in op verschillende concepten binnen de logistiek waarbij het bij elkaar plaatsen van 

producten of componenten tot besparingen heeft geleid. 

Het bij elkaar plaatsen van componenten wordt toegepast in de productie-industrie. In het artikel van Swaminthan 

et al. (1998) wordt beschreven dat door het produceren van halffabrikaten voor computers er sneller op de 

klantvraag gereageerd kan worden. Door de productie van verschillende halffabrikaten is het mogelijk door kleine 

toevoegingen een klantspecifiek product sneller te leveren dan wanneer het product volledig vanafhet moment dat 

de klantvraag ontstaat geproduceerd wordt. 

In artikel van Teulings et al. (2001) wordt het standaard mix lading concept beschreven. Uit de vraag van 

verschillende producten worden standaard ladingen samengesteld. Wanneer deze ladingen op de juiste locaties in 

de logistieke keten worden gebruikt k:unnen distributievoordelen worden behaald. 

Door Chao et al. (2005) wordt een oplossing van een capaciteitsprobleem beschreven. In de beschreven casus 

ontstond er een probleem doordat de winkels in een nieuwe situatie frequenter beleverd werden. Door frequentere 

belevering bestond er minder behoefte aan volledige pallets. De afname van de vraag naar volledige pallets en 

toename van vraag naar gedeeltelijke pallets zorgde voor een toename van handelingen in het distributiecentrum. 

De handelingen zorgde voor overwerk. De oplossing die is gekozen is het produceren van 2 vaste pallet 

combinaties met verschillende producten in de daluren waardoor de werkzaamheden in de piekuren niet meer 

uitlopen en overwerk niet meer nodig is. 

4.2.3 Bulkgebied versus orderverzamelgebied 

Binnen DC's worden producten vaak in verschillende soorten gebieden verzameld. Twee veelgebruikte gebieden 

zijn het bulkgebied en het orderverzamelgebied. 

In het bulkgebied worden pallets geplaatst en vanaf deze pallets worden goederen verzameld. In het 

orderverzamelgebied worden pallets of dozen geplaatst. De producten in deze pallets of dozen worden dan vaak 

met behulp van mechaniseringstechnieken verzameld. Geautomatiseerde systemen zijn weliswaar duurder in de 

aanschaf, maar vaak effici!lnter in het gebruik. 

Gegeven de relatief hoge kosten van geautomatiseerde systemen bevinden zich binnen een DC bijna altijd beide 

gebieden. Dit betekent dat er producten worden opgeslagen en verzameld kunnen worden in een bulkgebied en 

vanuit een geautomatiseerd orderverzamelgebied met een beperkte capaciteit voor het orderverzamelgebied. 
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Atbankelijk van de vraag en het aantal bestellingen van de verschillende SKU's kan volume aan de verschillende 

SKU's worden gealloceerd, waarmee de totale kosten voor het verzamelen en inruimen in het DC 

geminimaliseerd worden. In de literatuur wordt dit ook wel het forward-reserve area probleem (FRP) genoemd 

(bulkgebied-orderverzamelgebied probleem). 

Door van de Berg et al. (1998) wordt onderzocht hoeveel ruimte in de "forward area" er per product dient te 

worden gealloceerd zodat de manuren voor een verzamelperiode geminimaliseerd worden. 

Hackman et al. (1990) beschrijft een model waarmee kan worden vastgesteld hoeveel ruimte aan de producten 

dient te worden gealloceerd in een "automated storage and retrieval system" zodat de totale kosten 

geminimaliseerd worden. 

Gu (2005) beschrijft een model voor het bepalen van de afmetingen van de forward en de reserve area voor een 

nieuw te bouwen locatie. Met het model worden de kosten voor de bouw, het aanhouden van voorraad en de 

handelingen over de totale levensduur van het DC geminimaliseerd. 

Het is duidelijk dat er gegeven de aard van FR-problemen er verschillende mogelijkheden zijn dit model te 

gebruiken ofuit te bouwen. 

4.2.4 Assortimentsdozen 

Door een combinatie van eerder beschreven literatuur en het feit dat er in de drogisterijbranche veel producten niet 

per krimp of omverpakking uitgeleverd kunnen worden, waardoor er relatief veel handelingen bestaan voor het 

verzamelen van de "dunne" orderregels, is er gekozen te onderzoeken of met assortimentsdozen voordelen 

behaald kunnen worden. Een andere oplossingsrichting is te onderzoeken of de groottes van de krimps en 

omverpakkingen kunnen worden aangepast, zodat ze wel interessant worden voor de winkels. 

Assortimentsdozen zijn dozen die bestaan uit een samenstelling van verschillende producten. Het idee is <lat het 

produceren van een assortimentsdoos plus het verzamelen van een assortimentsdoos efficienter is dan het 

verzamelen van losse producten. Een dergelijke assortimentsdoos kan op basis van historische vraag worden 

samengesteld. Het concept van assortimentsdozen is een afleiding van de standaard mix ladingen beschreven door 

Teulings et al. (2001). Gezien het feit dater weinig literatuur beschikbaar is omtrent dit onderwerp is er voor het 

ontwerp geen referentiemodel beschikbaar. Het ontwerp zal vanaf de basis worden opgebouwd. 

4.3 Scope 

In dit onderzoek zal er gekeken worden naar de inruimhandelingen en verzamelhandelingen binnen het 

distributiecentrum van DA. De inruimhandelingen worden meegenomen aangezien deze voor een substantieel 

deel bijdragen aan de totale handelingen van het verzamelen. 

Er wordt onderzoek gedaan naar het verzamelen van de losse producten in het orderverzamelgebied en het 

verzamelen van assortimentsdozen in het palletveld. Het ontwerp probeert een indicatie te geven van de 

mogelijkheden van assortimentsdozen voor DA. De kosten voor het produceren van assortimentsdozen zijn niet 

onderzocht. Voor de DA-case wordt een model uitgewerkt voor het berekenen van de productiekosten van de 

assortimentsdozen in de eigen DC's. Ook zal in dit onderzoek niet gekeken worden naar voorraadstrategieen voor 

het produceren en bestellen van assortimentsdozen. 
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Hoofdstuk 5: Ontwerp 

In dit hoofdstuk zal het model voor assortimentsdozen worden opgebouwd. Eerst wordt ingegaan op het 

verzamelen vanuit grijplocaties. Daama zal worden gekeken naar het verplaatsen van het verzamelen van 

omverpakkingen naar het bulkgebied. Vervolgens wordt gekeken naar het verzamelen van losse producten uit 

grijplocaties en assortimentsdozen uit het bulkgebied. Als laatste wordt nog een situatie besproken waarbij 

bepaalde producten alleen nog maar in assortimentsdozen te krijgen zijn. Hierbij valt te denken aan een VMI

setting waarbij het DC-volledig op de hoogte is van de voorraadniveaus van de winkels en de producten in 

assortimentsdozen "gepusht" worden naar de winkels. 

5.1 Verzamelen van losse producten uit grijplocaties 

In deze situatie worden de producten los of per omverpakking verzameld vanuit grijplocaties. Het komt niet voor 

dat producten los worden aangeboden in grijplocaties en per omverpakkingen in het bulk gebied. Dit staat 

weergeven in figuur 15. 

! Losse Producten 

Tr (driverµ) Tg (driver µ//\) .... 
Bulk 

.... Grijp -- - -

Figuur 15: Productstroom losse producten uit grijp locaties 

Een voorbeeld van het forward-reserve area probleem tracht met het alloceren van de ruimte per product in de 

grijplocaties het aantal inruimopdrachten en dus de inruimkosten te minimaliseren. Het inruimen bestaat voor een 

gedeelte uit vaste en een gedeelte variabele handelingen dat wordt bepaald door het plaatsen en open maken van 

de omverpakkingen welke worden ingeruimd. Door het minimaliseren van het aantal inruimopdrachten wordt de 

tijd die aan de vaste handelingen wordt besteed geminimaliseerd. De kosten voor het verzamelen worden bepaald 

door het aantal orderregels, dus: des te dikker de gemiddelde orderregel, des te goedkoper wordt het verzamelen. 

Hoe er kan worden omgegaan met bestellingen naar volledige omverpakkingen wordt in de volgende paragraaf 

besproken. 

5.2 Verzamelen omverpakkingen vanuit grijp versus bulk 

Wanneer producten opengemaakt worden en er toch een volledige verpakking wordt besteld, welke wordt 

verzameld vanuit het grijpgebied, zijn de handelingen voor bet inruimen overbodig geweest. Wanneer de 

omverpakking vanuit het bulkgebied verzameld zou worden hoeven deze handelingen niet uitgevoerd te worden. 

In bepaalde DC's kan het v66rkomen dat de bulklocaties zich bevinden hoog in stellingen en is het niet mogelijk 

omverpakkingen vanuit de bulk te verzamelen. In deze situatie wordt ervan uit gegaan dat het verzamelen vanuit 

de bulk we] mogelijk is. In figuur 16 staat een overzicht van de productstromen in deze situatie. 
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Producten worden los geleverd vanuit de grijplocatles of per omverpakkingen vanuit het bulkgebled 

Losse Producten 

- Tr (driverµ) - Tg (driver R) -
~ 

Bulk 
~ 

Grijp 
~ 

I Tb (dnver R) Omverpakk1ngen ..._ __ 
---► 

Figuur 16: Productstromen las uit grijp en omverpakkingen vanuit bulk 

Het verzamelen van omverpakkingen vanuit het bulkgebied is interessant waneer geldt <lat het verzamelen van een 

orderregel in het in het bulkgebied goedkoper is dan het inruimen van een omverpak:king en verzamelen vanuit 

grijplocaties. Het model voor deze situatie wordt: 

Opmerking en aannames 

• In deze situatie wordt aangenomen dat orderregels, die niet uit alleen volledige omverpakkingen vanuit 

het orderverzamelgebied verzameld worden. Deze orderregels worden dus ook niet als vraag naar 

omverpakkingen gezien. Dit omdat wordt aangenomen dat het niet wenselijk is de producten gesplitst te 

verzamelen. 

• Voor het verzamelen in de bulk bestaat geen tijd voor het inruimen, omdat wordt aangenomen dat vanaf 

OV-locaties de producten verzameld kunnen worden. 

Tijd voor inruimen van omverpakkingen in het orderverzamelgebied 

µomi = vraag naar omverpakkingen naar product i per periode 

Ni = gemiddeld aantal omverpakkingen van product i per inruimopdracht 

Tri = gemiddelde tijd per inruimopdracht voor product i in seconden (zie paragraaf3.2.3) 

Tromi = totale tijd voor het inruimen van gevraagde omverpakkingen product i in legborden of doorrollocaties 

perperiode 

µom 
Trom. = --' * Tr. 

l N. l 
l 

Verzamelen van orderregels in het orderverzamelgebied 

Romi = aantal orderregels met omverpakkingen van product i per periode 

Tg = tijd verzamelen per orderregel in het orderverzamelgebied (grijplocaties) in seconden 

Tgomi = totale tijd verzamelen van gevraagde omverpakkingen in het orderverzamelgebied voor product i in 

seconden per periode 

Tgom; = Rom; * Tg 
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Verzamelen per orderregel in het bulkgebied 

Rom; = aantal orderregels met omverpakkingen van product i per periode 

Tb = tijd verzamelen per orderregel in bet bulkgebied in seconden 

Thom; = totale tijd verzamelen van gevraagde omverpakkingen in bet bulkgebied voor product i in seconden 

per periode 

Tbom; = Rom; * Tb 

Wanneer geldt dat Trom; + Tgom; ~ Tbom; is bet interessant de omverpakkingen in bet bulkgebied te 

verzamelen. Des te minder omverpakkingen er per keer gemiddeld ingeruimd worden in de grijplocaties, des te 

interessanter wordt het de omverpakkingen in het bulkgebied te verzamelen. Het aantal omverpakkingen dat 

gemiddeld per keer ingeruimd (break-even aantal) dient te worden, zodat bet evenveel tijd kost de producten in 

het orderverzamelgebied te verzamelen, aan komt uit de vergelijking Trom; + Tgom; = Tbom, : 

µom. 
--' *Tr +Tgom . = Tbom . N. l l l 

I 

µom. 
--' *Tr = Tbom . - Tgom N. l I I 

l 

N = µom; *Tr; 
I Tb; -Tg; 

Wanneer de werkelijke N; bekend is en deze kleiner is dan de berekende break-even N; is het te overwegen om de 

omverpakkingen in het bulkgebied te verzamelen. In figuur 17 staat een voorbeeldgrafiek voor een dergelijke 

break-even situatie. 

Omverpakkingen in bulk versus grijp 
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Figuur 17: Break-even voorbeeld omverpakkingen 

Uit de grafiek blijkt dat des te kleiner bet aantal omverpakkingen dat per keer wordt in ingeruimd, des te groter de 

besparing voor het verzamelen van omverpakkingen in het bulkgebied. 

28 



TU/e 
Wanneer het aantal omverpakkingen bepaald wordt door de grootte van de verzamellocatie en de werkelijke N; 

kleiner is dan de berekende break-even N;, kan overwogen worden de locaties te vergroten of de 

verzamelactiviteiten gedeeltelijk te verplaatsen naar de bulk. Door het vergroten van de grijplocatie zal de N; in 

toenemen en wordt het interessanter de omverpakking vanuit grijplocaties te verzamelen . Wanneer het verzamelen 

van de omverpakkingen wordt verplaatst naar de bulk nemen de kosten voor het verzamelen van omverpakkingen 

af, omdat de omverpakkingen niet meer onnodig worden opengemaakt en ingeruimd. Tevens neemt bij 

gelijkblijvende N; het totaal aantal inruimopdrachten voor de grijplocaties af. 

5.3 Verzamelen van losse producten en assortimentsdozen 

Net zoals het overwegen van het verzamelen van de omverpakkingen in de bulk, kan ook overwogen worden 

producten te verzamelen in assortimentsdozen die vanuit de bulk verzameld worden. Een assortimentsdoos is een 

doos samengesteld uit verschillende SKU's. De gedachte is <lat het verzamelen van een assortimentsdoos 

goedkoper is dan het verzamelen van de producten los. In deze situatie blijft er een reststroom losse vraag bestaan 

die ertoe dient vraagfluctuaties, welke niet kunnen worden opgevangen met assortimentsdozen, en verschillen in 

vraagpatronen tussen de verschillende wil1kels, op te vangen. In paragraaf 5.4 wordt een situatie, waar de 

producten alleen nog in assortimentsdozen gepusht worden naar de winkels, beschreven. In figuur 18 staat een 

overzicht van deze productstromen. 

Pull: Winkels plaatsen orders 

Losse Producten 

- Tr (driver µ) - Tg (driver µ/A) _ 

.. Bulk .. Grijp .. 

I Ta (driver µ/B) Assortimentsdozen _ .. 
Figuur 18: Productstromen las uil gr/jp en assortimentsdozen uit bulk 

In de onderstaande figuren staan 3 situaties van productstromen welke gelden wanneer producten volgens de 

"Law of None, One or All" beschreven door Bartholdi et al. (2005) binnen het DC zijn gealloceerd. Uit deze 

productstromen komt naar voren welke producten in aanmerking komen voor assortimentsdozen. De 

productstromen uit de 'Law of None, One or All' zijn: 

• Producten zijn zo gealloceerd <lat vanuit de bulk verzameld wordt en alle aanwezige voorraad in de bulk 

staat. Deze producten zijn niet relevant voor assortimentsdozen, omdat er geen besparing aan de 

inruimkant behaald kan worden. Dit zijn veelal producten die in relatief grote hoeveelheden besteld 

worden of vanwege volume niet interessant zijn in de grijp te plaatsen. 
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Figuur 19: Omverpakkingen en lasse producten warden vanuil bulk verzameld 

• Producten zijn zo gealloceerd dat ze vanuit grijplocaties verzameld worden en alle aanwezige voorraad in 

de grijplocatie staat. Dit zijn producten die veelal in kleine delen van omverpakkingen besteld worden en 

waarvan de aanwezige voorraad volledig in grijplocatie geplaatst kan worden. Deze producten hebben 

geen inruimkosten van de bulk naar de grijp en zijn vaak slowmovers welke niet in aanmerking komen 

voor assortimentsdozen. 

Figuur 20: Omverpakkingen en losse producten warden vanuit grijp verzameld 

• Producten zijn zo gealloceerd dat vanuit grijplocaties de losse producten worden verzameld en vanuit de 

bulk wordt aangevuld. De omverpakkingen worden vanuit de bulk verzameld. De losse producten zijn in 

de grijp gealloceerd omdat het goedkoper verzamelen van de producten meer bespaard dan de kosten 

voor het inruimen die erbij komen kijken. Het kan voorkomen dat binnen een DC het niet mogelijk is om 

vanuit alle bulklocaties te verzamelen, omdat bepaalde bulklocaties zich hoog in de DC's bevinden. In dit 

geval worden de omverpakkingen ook vanuit de grijp verzameld en worden alle producten vanuit de bulk 

ingeruimd. Dit zijn veelal producten die weinig per volledige omverpakking besteld worden. Van deze 

producten is te veel noodzakelijke voorraad aanwezig om volledig in de toegekende ruimte binnen de 

grijp te plaatsen. Deze producten komen in aanmerking voor assortimentsdozen. 

Figuur 21: Omverpakkingen warden vanuit bulk verzameld en losse producten vanuit de grijp 

De producten die in aanrnerking komen voor assortimentsdozen zijn producten die vanuit de bulk worden 

aangevuld en waar relatief weinig vraag naar volledige omverpakkingen bestaat. De producten worden dus 

ingeruimd in de grijplocaties, omdat het sneller verzamelen meer kosten bespaard dan de extra kosten voor het 

inruimen. 

Kijkend naar figuur 17 wordt er met assortimentsdozen getracht de productstroom losse producten te verkleinen 

en gedeeltelijk te vervangen door een stroom assortimentsdozen vanuit de bulk. De processen die met 

assortimentsdozen zullen veranderen zijn het inruimen en het verzamelen in de grijp van minder losse producten 

en het verzamelen van assortirnentsdozen vanuit de bulk. 

In het ontwerp wordt er geconcentreerd op de onderstaande processen: 

• Inruirnen 

• Verzamelen 

De oude situatie waar producten los verzameld worden zal worden vergeleken met een gesimuleerde situatie waar 

producten in assortimentsdozen en los verzameld worden. 
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5.3.1 Processen en veranderingen 

In dit gedeelte zal worden ingegaan op de eerder genoemde processen en welke aspecten van de processen 

relevant worden geacht. Er zal een onderscheid worden gemaakt tussen primaire en secundaire aspecten. Primaire 

aspecten zullen veelal kwantitatief in het model worden meegenomen en direct te relateren zijn. Secundaire 

aspecten indirect te relateren aan het concept zullen kwalitatiefbesproken worden en eventueel worden toegelicht 

met een voorbeeld. 

Inruimen 

De belangrijkste aspecten voor het inruimen worden hieronder besproken. 

Primair aspect: 

• De hoeveelheid producten die ingeruimd worden voor het los verzamelen zal verminderen 

Secundaire aspecten: 

• De vraag naar losse producten zal afnemen, hierdoor kunnen eventueel kleinere grijplocaties worden 

aangehouden en kan eventueel het aantal keren inruimen verminderen. 

o Voor de producten die op dit moment 1 facing (aantal dozen naast elkaar in een grijplocatie) 

ruimte hebben op grijplocaties, betekent het <lat deze grijplocaties minder vaak bijgevuld hoeven 

te worden. In een ideale situatie kunnen alle producten die binnen komen direct worden 

ingeruimd, zodat de bewegingen van over-voorraad naar grijplocatie verdwijnen. Dit hangt af 

van de restvraag naar de losse producten. 

o Voor de producten met meerdere facings, afhankelijk van de verwachte restvraag naar losse 

producten, kan het aantal facings gereduceerd worden en ook het inruimen van over-voorraad 

naar verzamellocatie geelimineerd ofverminderd worden. 

• Afuankelijk van de grootte van assortimentsdozen en de verwachte afzet kan het eventueel voorkomen 

dat er een restvoorraad van assortimentsdozen bestaat. In dit geval vinden er inruimorders plaats van 

over-voorraad locaties naar grijplocaties. Deze handelingen bestaan slechts uit het verplaatsen van de 

pallets. Het streven is naar het voorkomen van restvoorraden . 

Verzamelen 

Door het gebruik van assortimentsdozen zullen producten minder los worden besteld. Dit levert voordelen aan de 

verzamelkant op. Deze voordelen hangen af van de manier van verzamelen en zijn te vinden in de volgende 

aspecten. 

Primaire aspecten: 

• Het aantal orderregels voor het verzamelen van losse producten zal verminderen. 

• Het verzamelen zal voor een gedeelte verschuiven naar het bulkgebied. 

Secundaire aspecten: 
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• Wanneer de huidige manier van verzamelen wordt gebruikt geeft een reductie van het aantal regels 

voordelen voor de loopafstanden en het afstrepen op de grijplijsten. 

• In een situatie waar er gewerkt wordt met een verzamelsysteem waar een automatisering als pick to light 

verwerkt is, levert een reductie van het aantal regels alleen voordelen betreffende de loopafstanden. 

• Wanneer er door assortimentsdozen een significante verschuiving ontstaat van de verzamelfrequenties 

van de afzonderlijke producten, kan dit concept indirect bijdragen aan een "versterkte" ABC-indeling 

van de verzamelgebieden. Dit draagt mede in positieve zijn bij aan de eerder genoemde loopafstanden, 

zie bijlage 6. 

• Bij aanschaf van een Paternoster, flow rack etc. bestaat de wens het aantal kasten met de daarbijhorende 

kosten te minirnaliseren. Wanneer goederen meer in het verzamelsysteem verzameld kunnen worden, zal 

minder snel de behoefte bestaan de producten in een relatief duur geautomatiseerd systeem te 

verzamelen. 

5.3.2 Model assortimentsdozen 

Het is interessant een bepaalde assortimentsdoos te verzamelen wanneer geldt dat het produceren en verzamelen 

van assortirnentsdozen goedkoper is dan het inruirnen en verzamelen van de losse producten. Hieruit volgt het 

volgende model. 

Opmerkingen en aannames 

• De tijd nodig voor het verzamelen van een orderregel losse producten in het grijpgebied wordt niet 

beinvloed door het aantal producten per orderregel en is voor alle producten gelijk, aangenomen dat de 

verzamelfrequenties van de locaties in de verzamelgebieden uniform verdeeld zijn. 

• De tijd nodig voor het verzamelen van een orderregel losse producten in het bulkgebied is voor alle 

producten gelijk en wordt niet bemvloedt door het aantal producten per orderregel, aangenomen dat altijd 

de volledige route wordt afgelegd. 

• lnkoopkosten en voorraadkosten worden niet opgenomen, aangenomen dat in de nieuwe situatie hier 

niets aan verandert. 

• Producten warden aangeboden los in het grijpgebied of in assortimentsdozen in het bulkgebied. 

• Producten worden maar in een samenstelling van een assortimentsdoos aangeboden in tegenstelling tot 

Teuling et al. (2001 ). 

• Assortimentsdozen bestaan alleen uit de verzameleenheden welke los verzameld worden. 

Inruimen van verzameleenheden in het orderverzamelgebied 

µ; = vraag in verzameleenheden naar product i per periode 

Alles wordt bepaald vanuit verzameleenheden, omdat verzameleenheden uit 1 of meerdere consumenteenheden 

kunnen bestaan. 

N; = gemiddeld aantal omverpakkingen i per inruimopdracht 

Q; = gemiddeld aantal verzameleenheden i per omverpakking 

Tr; = gemiddelde tijd per inruimorder product i in seconden (zie paragraaf3 .2.3) 
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= totale tijd inruimen product i per periode in seconden 

A - --*Tr; 
N*Q. 

I I 

Verzamelen van orderregels in bet orderverzamelgebied 

~ = vraag in verzameleenheden naar product i per periode 

A; = gemiddeld aantal verzameleenheden van product i per orderregel 

Tg = tijd verzamelen per orderregel in het orderverzamelgebied (grijplocaties) in seconden 

Cg; = totale tijd verzamelen product i per periode in het orderverzamelgebied in seconden 

Cg; = ~I *Tg 
I 

Verzamelen assortimentsdozen in bet bulkgebied 

1-1-i = vraag in verzameleenheden naar product i per periode 

Ta = tijd verzamelen per orderregel in het bulkgebied in seconden 

Ca; = totale tijd verzamelen product i per periode in het bulkgebied in seconden 

b;j = aantal verzameleenheden van product i in doos j 

~j = totaal aantal verzameleenheden in assortimentsdoos j 

N 

/31 = ~)ij 

TU/e 

Mij = 1 als product i onderdeel is van assortimentsdoos j en O als product i niet in assortimentsdoos j 

voorkomt 

µ *Ta 
Ca . =--1

---

, I Mij */31 
l 

Wanneer geldt dat Cr; + Cg; 2 Ca; kan het interessant zijn producten in assortimentsdozen te plaatsen. Als ook 

nog geld dat (Cr; + Cg; - Ca;)* S 2 kosten voor produceren in euro, is het interessant product i in deze 

assortimentsdoos samenstelling te plaatsen. 

S = gemiddelde loonkosten in euro per seconden van een magazijn medewerker 
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Break-even assortimentsdozen 

Net zoals bij verplaatsen van omverpakkingen naar het bulkgebied, kan in de situatie van assortimentsdozen ook 

een break-even waarde gevonden worden. Namelijk die voor pj (totaal aantal verzameleenheden in een 

assortimentsdoos). Vanafwelk pj het niet uitmaakt of een product i in assortimentsdozen (zonder productie tijd) of 

los verzameld wordt, komt voort uit onderstaande vergelijking: Cr; + Cg; = Ca1 

j 

""'M */3. = u; *Ta 
~ 1J 1 C C 

I. r + g. 
, l l 

De waarde voor Pj die voortvloeit uit bovenstaande formules geeft aan vanafwelk aantal stuks in een 

assortimentsdoos product i tijd voor het samenstellen en produceren beschikbaar stelt. In figuur 22 staat een 

voorbeeldgrafiek van deze break-even waarde. 

300 --·--------------------------------~ 

::: ->----- -----=-=-=-~:~;~::====~~~~:~~~~-=--=--=--=-~--=--=-~:J 
1 I . 12-- -1-3 - 14 -l 5 - 16. l 7 . J 3. --19 20 

-400 

-500 

-600 

Aantal producten in assortimentsdoos 

Figuur 22: Break-even voorbeeld assortimentsdozen 

Uit de grafiek blijkt dat product i meer tijd beschikbaar stelt naarmate het totaal aantal stuks in een 

assortimentsdoos toeneemt. De bovenlimiet ligt bij Cr1 +Cg; . Dit betekent dat het interessant is de 

assortimentsdozen zo groot mogelijk te maken. 
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5.3.3 Samenstellen van assortimentsdozen 

Uit bovenstaande paragraaf blijkt hoe assortimentsdozen tot besparingen kunnen leiden voor het verzamelproces. 

Enkele parameters, welke bepalend zijn voor deze besparingen, zijn: 

• De vraag in verzameleenheden per periode 

• Het gemiddelde aantal verzameleenheden per orderregel 

• Het totale aantal verzameleenheden in een assortimentsdoos 

Uit de break-even analyse kwam naar voren <lat het totale aantal verzameleenheden in een assortimentsdoos 

bepalend is voor de besparing voor het samenstellen en produceren van de assortimentsdoos. Dit betekent <lat het 

interessant is zo groot mogelijke assortimentsdozen samen te stellen. Met grotere assortimentsdozen neemt de 

kans op bestellingen naar losse producten toe, omdat de beheersbaarheid van de winkelvoorraad met 

assortimentsdozen afneemt. Het idee is assortimentsdozen samen te stellen welke de vraag zoveel mogelijk 

afdekken, zodat losse bestellingen zoveel mogelijk verdwijnen. In de volgende paragraaf wordt dit beschreven. 

In deze paragraaf zal een methode worden ontworpen voor het vaststellen van de samenstellingen van 

assortimentsdozen met behulp van de afzet gegevens van de winkels. Als eerste worden de parameters 

uiteengezet, waarna met deze parameters het model wordt opgebouwd. 

De parameters die gebruikt worden voor het samenstellen van assortimentsdozen worden hieronder beschreven. 

Eerst client de gemiddelde vraag van de producten berekend te worden. 

A = gemiddelde vraag per periode voor product i 

Beslissingen 

xiJ = E {IN}: aantal stuks van product i in assortirnentsdoos j 

µt = gemiddelde restvraag per periode van naar product i 
B µ 1 = gemiddelde vraag per periode van een winkel naar box j 

M;i = 1 als product i onderdeel is van assortimentsdoos j en O als product i niet in assortimentsdoos j 

voorkomt 

Model voor minimaliseren restvraag 

s.t. Vi:ut = ui - uJxiJ 

vi :u{ ~o 
v/fMii ::::; 1 

j 

De run-out tijd van product i in doos j wordt in deze situatie xii . Dit betekent dat de AR geminimaliseerd wordt 
A 

met een heuristiek die leidt tot nagenoeg gelijke run-out tijden voor de producten i in doos j. Hiermee wordt 

tevens gestimuleerd de voorraad zoveel mogelijk beheersbaar te houden met assortimentsdozen. 
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5.3.4 Levering van assortimentsdozen 

Wanneer assortimentsdozen zijn gemaakt kunnen deze besteld worden door de winkeliers. Een assortimentsdoos 

dient, wanneer los bestellen ook mogelijk blijft, voordeliger te zijn dan het los bestellen van producten. Als dit 

niet het geval is, zouden de afnemers namelijk niet gestimuleerd worden te kiezen voor assortimentsdozen. 

Wanneer het los bestellen van producten niet meer mogelijk is, kunnen de producten alleen nog via 

assortimentsdozen besteld worden. De voorraadstrategie van de afnemers dient zo te worden ingericht <lat het 

aantal losse bestellingen geminimaliseerd wordt. Het kan voorkomen dat het niet interessant is een 

assortimentsdoos te bestellen, omdat door de levering van de assortimentsdoos er van andere producten meer 

eenheden dan gewenst worden geleverd. Wanneer echter de schapruimte meer eenheden van bepaalde producten 

toelaat, kan toch overwogen worden de assortimentsdoos te bestellen indien geldt dat de voorraadkosten lager zijn 

dan de bestelkosten. Dit zal in paragraaf 5.4 verder worden toegelicht. 

In de literatuur worden verschillende vormen van "joint replenishment" beschreven. Door Balintfy (1964) wordt 

een can-order systeem beschreven waarbij de afzonderlijke producten twee verschillende bestelniveaus hebben: 

een bestelniveau waar producten besteld mogen worden en een bestelniveau waar producten besteld moeten 

worden. Door te werken met twee bestelniveaus neem het aantal gezamenlijke bestellingen toe. 

Atkins et al. (1988) beschrijven een methode voor het combineren van bestellingen in een "periodic review 

system". Via deze methode wordt getracht door het bepalen van vaste bestelcyclussen voor de afzonderlijke 

producten de bestellingen zoveel mogelijk op vaste momenten en tegelijk met andere producten te plaatsen. Waar 

door Atkins et al. (1988) de bestelmomenten een veelvoud zijn van het product met de kortste cyclus wordt door 

MyGee et al. (1996) de methode uitgebreid naar machten van de kortste cyclus. Er bestaan verschillende ideeen 

over het combineren van bestellingen. Binnen de scope van dit project wordt niet onderzocht welke bestelstrategie 

het beste is voor de afnemers in een pull situatie. In paragraaf 5 .4 wordt ingegaan op een volledige push situatie 

waarbij producten alleen nog maar met assortimentsdozen geleverd kunnen worden. 

5.3.5 Voorraadbeheer van assortimentsdozen in het DC 

Wanneer een assortimentsdoos wordt aangemaakt als een nieuwe SKU zullen er bestellingen volgen voor deze 

nieuwe SKU. De hoeveelheid die door het DC besteld of geproduceerd dient te worden kan berekend worden met 

de formule van Camp. Wanneer de assortimentsdozen geproduceerd worden binnen het DC is het interessant dit te 

doen door het invullen van de overcapaciteit in de daluren. Door gebruik te maken van deze overcapaciteit zijn er 

geen extra manuren noodzakelijk voor de productie van de assortimentsdozen. In dit geval zijn de setup kosten 

voor het samenstellen de bestelkosten in de formule van Camp. Een nadeel is echter dat er beschikbare ruimte 

dient te zijn voor het produceren van deze assortimentsdozen. 

Ook kan overwogen worden de assortimentsdozen extern te produceren. Een voordeel van het extern produceren 

is dat dit vaak efficienter kan gebeuren door specialisten in het ompakken van producten. Een nadeel is echter dat 

de stromen losse producten naar de producent goed gecoordineerd dienen te worden. 
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5.4 Pushen van assortimentsdozen 

In figuur 23 staat een overzicht van de productstromen wanneer producten alleen nog maar in assortimentsdozen 

te bestellen zijn. Het DC heeft in deze situatie kennis van de voorraadniveaus in de winkels en bepaald welke 

dozen aan de verschillende winkels geleverd worden. 

Push: VMI DA kent de voorraad in de winkels en levert de producten alleen nog maar in assortimentsdozen 

- Bulk 
Ta (driver µ/B) Assortimentsdozen ~ 

.... 

Figuur 23: productstroom assortimentsdozen uit bulk 

In deze situatie is het mogelijk dat winkels meer producten binnenkrijgen per levering maar minder vaak beleverd 

warden dan de losse bestellingen uit het verleden. In onderstaande grafieken staan twee voorbeelden waarbij 

bestelkosten en voorraadkosten tegen elkaar worden afgezet. Uit de grafiek van voorbeeld 1 blijkt dat extra 

leveren voor bepaalde producten nauwelijks uit maakt aangezien de toename in kosten marginaal is. Dit komt, 

omdat de voorraadkosten relatief laag zijn ten opzichte van de bestelkosten. Voorbeeld 2 is een voorbeeld van een 

duurder product. Hieruit blijkt dat het leveren van meer producten veel sneller tot meer kosten leidt, omdat de 

voorraadkosten relatief hoog zijn ten opzichte van de bestelkosten. Aangezien producten die in aanrnerking 

komen voor assortimentsdozen producten zijn met relatief hoge bestelkosten en lage voorraadkosten is het geen 

probleem wanneer er door assortimentsdozen meer geleverd wordt. 

Voorbeeld I E0Q 
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€1,00 

4 

Figuur 24: EOQ voorbeelden 
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Voorbeeld 2 EOQ 
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Qin aantallen 

Wanneer er meer producten geleverd worden dient de gekozen voorraadstrategie rekening te houden met de 

groottes van de schappen, zodat ook in deze situatie voorraad in de winkelmagazijnen zoveel mogelijk voorkomen 

wordt. Wanneer gestreefd wordt naar geen voorraad in de winkelmagazijnen, kan een situatie ontstaan waarin een 

bepaald product niet geleverd wordt, omdat de voorraad van een ander product in een assortimentsdoos niet op het 

schap past. Een oplossing hiervoor is het samenstellen van verschillende assortimentsdozen waarmee het risico 

hierop zoveel mogelijk voorkomen wordt. 

Voor producten waar relatief veel complementaire producten in het assortiment bestaan, kan worden gedacht aan 

het verkopen van deze complementaire producten. In het geval van DA zal dit echter niet snel interessant zijn 
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aangezien DA een servicedrogist is. DA heeft klantenservice hoog in het vandaal staan, lege schappen en het 

verkopen van complementaire producten past niet binnen deze service-ideologie en betekent een verandering van 

de strategie. 
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Hoofdstuks 6: DA Case 

In dit hoofdstuk zal de methodiek beschreven in het voorgaande hoofdstuk worden toegepast op de DA-case. 

Logist1eke Familia (7) 

Sub Familie (34) 

Segmentonderdeet ( 162) 

Figuur 2 5: Productgroepen DA 

Voor de DA-case zullen een aantal assortimentsdozen worden samengesteld. 

Binnen het systeem van DA bestaan productfamilies. Iedere productfamilie is 

weer onderverdeeld in sub-families en tot slot is iedere sub-familie weer 

onderverdeeld in segmentonderdelen. In het figuur hiemaast staat een overzicht 

van deze verdeling, tussen haakjes staat het aantal verschillende categorieen per 

groep. Gekeken naar het aantal producten per groep, is gekozen assortimentsdozen 

samen te stellen uit de groep segmentonderdeel. Hiermee wordt getracht een mate 

van family grouping in het samenstellen van de assortimentsdozen van DA te 

brengen. 

Het samenstellen van assortimentsdozen binnen de groep segmentonderdeel draagt 

mede positiefbij aan het beperken van de samenstelmogelijkheden. 

Voor de DA-case zijn assortimentsdozen samengesteld op basis van historische besteldata van de geselecteerde 

winkel. De assortimentsdozen zijn samengesteld op basis van de bestelgegevens van 13 weken naar producten die 

vallen onder de segmentonderdelen met een stabiele continue vraag gedurende het hele jaar. Twee 

segmentonderdelen die naar voren komen met een stabiele continue vraag zijn shampoo's en tandpasta's. 

6.1 Handelingstijden van de productstromen bij DA 

Het eerder beschreven model bestaat uit handelingstijden voor de verschillende productstromen. In bijlage 7 staat 

een overzicht van de oude en nieuwe processituatie voor DA. De handelingstijden 
Re=:.-ourtes 

Reso11rce 
Cost 

Assignment 

A(:tivities 

Figuur 26: ABC Model 

Cost 
Objecb-.·ea 

zijn voor DA vastgesteld uit een tijdmeting en aggregaatwaarden. Voor het 

toekennen van de tijden (kosten) wordt gebruik gemaakt van 'activity based 

costing' (ABC) van Dame et al. (1999) (zie figuur 26). Voor de handelingstijden 

van het inruimproces is een tijdmeting uitgevoerd (zie bijlage 5). In dit geval is de 

'resource' personeel en de 'resource driver' is tijd. In de uitgevoerde meting zijn 

de activiteiten de handelingen voor het inruimen. Met behulp van de verschillende 

'activity drivers' kunnen de kosten worden toegekend. Voor de tijden van het 

verzamelen vanuit grijplocaties en bulklocaties zijn aggregaatwaarden gebruikt. 

Deze komen voort uit de productiviteit van het aantal orderregels per uur (zie 

bijlage 8). Deze tijden worden in de volgende paragraaf gebruikt voor het 

berekenen van de verschillende samenstellingen van assortimentsdozen. 
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6.2 Voorbeeld assortimentsdozen 

Met de gegevens van de geselecteerde winkel zijn binnen de segmentgroepen tandpasta's en shampoo's 

voorbeelddozen samengesteld. De complementaire voorbeelddozen staan weergegeven in de tabellen 8 & 9. De 

dozen zijn samengesteld door producten met gelijke run-out tijden zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Daarna 

zijn de kosten voor het inruimen en verzamelen in de oude situatie en het verzamelen in de nieuwe situatie 

berekend. Deze kosten worden uitgedrukt in seconden per doos. Het verschil tussen de oude en nieuwe situatie 

bepaalt de totale besparing in seconden per doos. De seconden zijn in onderstaande tabellen omgezet in euro's 

door met loonkosten van € 18,851 per uur te werken. De relatieve besparing geeft de besparing t.o.v de oude 

situatie in procenten weer. De gegevens van de geselecteerde winkel beslaan een periode van 13 weken. De run

out tijd van de doos bepaalt het aantal leveringen per periode van 13 weken. 

Assortimentsdoos Tandpasta 1 

Aantal leveringen 
Relatieve 

7010843 7010843 3068800 3069584 3069920 3076024 3094525 3094553 3170272 I besparing t.o.v. 
per periode 

oud 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 Besparing (sec.) 240 Besparing (€) 

Assortimentsdoos Tandpasta 2 

Aantal leveringen 
Relatieve 

3199931 3232670 3343501 4001235 3094756 3232901 3232915 3208142 1 besparing t.o.v. 
per periode 

oud 

2 2 2 3 2 2 2 3 Besparing (sec.) 290 Besparing (€) 

Assortimentsdoos Tandpasta 3 

Aantal leveringen 
Relatieve 

3069934 3232880 3020010 3020290 3069612 3069864 3164623 2 besparing t.o.v. 
per periode 

oud 

I 1 2 2 2 2 2 Besparing (sec.) 191 Besparing (€) 

Assortimentsdoos Tandpasta 4 

Aantal leveringen 
Relatieve 

3170251 3232635 3232684 3232740 3335535 3344600 3344614 2 besparing t.o.v. 
per periode 

oud 

2 2 2 2 2 2 I 2 Besparing (sec.) 134 Besparing (€) 

Assortimentsdoos Tandpasta 5 

Aantal leveringen 
Relatieve 

3335514 3232593 3232831 3344635 4458846 3208156 3232495 3 besparing t.o.v. 
per periode 

oud 

l 2 2 2 1 3 3 Besparing (sec.) 166 Besparing (€) 

Assortimentsdoos Tandpasta 6 

Aantal leveringen 
Relatieve 

3069640 3094623 3208093 3232621 3335542 3264702 3094651 3175522 4 besparing t.o.v. 
per periode 

oud 

2 2 2 2 1 2 2 2 Besparing (sec.) 190 Besparing (€) 

Tabel 8: Voorbeeld assortimentsdozen tandpasta 's 

1 Loonkosten €30.000 per jaar met 52 werkweken van 36 uur met gcmiddeld 15% aftrek voor ziekte en verlof 
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Assortimentsdoos Shampoo I 

Aantal leveringen 
Relatieve 

Artikel 3016951 3194884 3265465 3019765 3096681 3097115 3097185 3097332 1 besparing t.o.v. 
per periode 

oud 
Aantal in 

I 1 1 2 2 2 2 2 Besparing (sec.) 199 Besparing (€) 
doos 

Assortimentsdoos Shampoo 2 

Aantal leveringen 
Relatieve 

Artikel 3118136 3118360 3122714 3122735 3194905 3258864 3265003 3271534 1 besparing t.o. v. 
per periode 

oud 
Aantal in 

2 2 2 2 2 2 2 2 Besparing (sec.) 188 Besparing (€) 
doos 

Assortimentsdoos Shampoo 3 

Aantal leveringen 
Relatieve 

Artikel 3278786 3278800 3278814 3380013 3380020 3424750 3018302 3194856 l besparing t.o.v. 
per periode 

oud 
Aantal in 

2 2 2 2 2 2 5 3 Besparing (sec.) 204 Besparing (€) 
doos 

Assortimentsdoos Shampoo 4 

Aantal leveringen 
Relatieve 

Artikel 3086846 3096345 3097206 3120033 3244003 3258920 4411414 3018540 3018274 2 besparing t.o.v. 
per periode 

oud 
Aantal in 

2 2 2 2 2 2 2 4 4 Besparing (sec.) 268 Besparing (€) 
doos 

Assortimentsdoos Shampoo 5 

Aantal leveringen 
Relatieve 

Artikel 3194891 3106201 3118115 3118171 3271520 3272801 3018260 3018330 3018491 3 besparing t.o .v. 
per periode 

oud 
Aantal in 

1 2 2 2 2 2 3 3 3 Besparing (sec.) 238 Besparing (€) 
doos 

Assortimentsdoos Shampoo 6 

Aantal leveringen 
Relatieve 

Artikel 3017021 3265430 3016713 3018323 3018344 3257065 3018316 3016671 4 besparing t.o. v. 
per periode 

oud 
Aantal in 

1 1 2 2 2 2 3 3 Besparing (sec.) 222 Besparing (€) 
doos 

Tabel 9: Voorbeeld assortimentsdozen shampoo 's 

Uit de tabellen blijkt dat door het verzamelen van deze assortimentsdozen er gemiddeld 69% bespaard kan 

worden, zonder kosten voor het samenstellen, t.o.v. de oude kosten voor het verzamelen. De gemiddelde 

besparing, zonder samenstellen en produceren, per doos is € 1, 11. De kosten voor het produceren en samenstellen 

van deze assortimentsdozen bepalen het succes van deze assortimentsdoos-samenstellingen voor DA. Wanneer de 

kosten voor het produceren gemiddeld lager liggen dan € 1, 11 kan er met deze assortimentsdozen bespaard 

worden. In de pull-situatie, welke op <lit moment geldend is voor de DA afuemers kunnen gegeven de bestaande 

orderstromen binnen het DC de bestellingen verzameld worden met assortimentsdozen. Indien DA de afzet van 

assortimentsdozen wil stimuleren, dient er een drijfveer te bestaan voor het afuemen van assortimentsdozen. Dit 

kan in een vorm van goedkopere inkoop van assortimentsdozen dan los bestellen. De inkoopprijs van de 

producten in de doos bepaalt en besparing bepaald de mogelijke procentuele korting voor de afuemers. In een 

situatie waarbij de producten in assortimentsdozen naar de winkels gepusht worden bestaat er voor de winkels 

geen keuze. In de volgende paragraafwordt met de gegevens van DA een de productiekosten van de dozen binnen 

DA berekend. 
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6.3 Productie dozen in DA DC 

In deze pagraaf wordt met het model uit bijlage 10 de productietijd, in het geval van productie binnen de DA 

DC's, van assortimentsdozen berekend. Er is geen onderzoek gedaan naar de parameters in dit model. De 

parameters zijn bepaald door gebruik te maken van de gegevens van het inruimen en verzamelen van losse 

producten. Voor de assortimentsdozen uit de vorige paragraaf zijn de productiekosten ( exclusief materiaalkosten) 

berekend en afgetrokken van de eerder berekende besparing. De resultaten staan weergegeven in tabel 10. 

Assortimentsdoos Tandpasta 1 Assortimentsdoos Shampoo 1 

Aantal Productietijd Besparing Besparing 
Relatieve 

Aantal Productietijd Besparing Besparing 
Relatieve 

besparing besparing 
dozen per doos (sec.) (€) 

t.o.v. oud 
dozen per doos (sec.) (€) 

t.o.v. oud 

50 156 84 €0,44 25% 50 132 67 €0,35 23% 

100 133 107 € 0,56 32% 100 111 88 €0,46 30% 

200 122 118 €0,62 36% 200 101 98 € 0,51 34% 

Assortimentsdoos Tandpasta 2 Assortimentsdoos Shampoo 2 

Aantal Productietijd Besparing Besparing 
Relatieve 

Aantal Productietijd Besparing Besparing 
Relatieve 

besparing besparing 
dozen per doos (sec.) (€) 

t.o.v. oud 
dozen per doos (sec.) (€) 

t.o.v. oud 

50 113 178 €0,93 47% 50 126 62 € 0,32 22% 

100 92 198 € 1,04 52% 100 106 82 €0,43 30% 

200 82 208 € 1,09 55% 200 95 93 €0,48 33% 

Assortimentsdoos Tandpasta 3 Assortimentsdoos Shampoo 3 

Aantal Productietijd Besparing Besparing 
Relatieve 

Aantal Productietijd Besparing Besparing 
Relatieve 

besparing besparing 
dozen per doos (sec.) (€) 

t.o.v. oud 
dozen per doos (sec.) (€) 

t.o.v. oud 

50 116 76 € 0,40 27% 50 135 69 €0,36 23% 

100 97 94 €0,49 33% 100 114 90 €0,47 30% 

200 88 103 €0,54 37% 200 104 100 € 0,52 34% 

Assortimentsdoos Tandpasta 4 Assortimentsdoos Shampoo 4 

Aantal Productietijd Besparing Besparing 
Relatieve 

Aantal Productietijd Besparing Besparing 
Relatieve 

besparing besparing 
dozen per doos (sec.) (€) 

t.o.v. oud 
dozen per doos (sec.) (€) 

t.o.v. oud 

50 101 34 € 0,18 15% 50 156 112 € 0,58 31% 

100 82 52 €0,27 23% 100 134 134 €0,70 38% 

200 73 61 €0,32 27% 200 122 146 € 0,76 41% 

Assortimentsdoos Tandpasta 5 Assortimentsdoos Shampoo 5 

Aantal Productietijd Besparing Besparing 
Relatieve 

Aantal Productietijd Besparing Besparing 
Relatieve 

besparing besparing 
dozen per doos (sec.) (€) 

t.o.v. oud 
dozen per doos (sec.) (€) 

t.o.v. oud 

50 99 67 €0,35 26% 50 151 87 €0,46 27% 

100 81 85 €0,45 33% 100 128 110 €0,58 34% 

200 72 94 €0,49 37% 200 116 122 €0,64 37% 

Assortimentsdoos Tandpasta 6 Assortimentsdoos Shampoo 6 

Aantal Productietijd Besparing Besparing 
Relatieve 

Aantal Productietijd Besparing Besparing 
Relatieve 

besparing besparing 
dozen per doos (sec.) (€) 

t.o.v. oud 
dozen per doos (sec.) (€) 

t.o.v. oud 

50 112 78 € 0,41 28% 50 142 80 €0,42 25% 

100 92 98 € 0,51 35% 100 122 100 €0,52 32% 

200 81 108 € 0,57 39% 200 112 110 € 0,58 35% 

Tabel I 0: Overzicht van de besparing van assortimentsdozen na aftrek productiekosten 

Uit tabel 10 blijkt dat met de gebuikte methode voor het vaststellen van de productiekosten per assortirnentsdoos 

nog steeds bespaard kan worden op de handelingskosten. DA kan door het bepalen van de materiaalkosten de 

berekening afronden en vaststellen of er voldoende rnogelijkheden bestaan assortimentsdozen te implementeren in 

haar logistieke keten. 
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Hoofdstuk 7: Implementatie 

Dit rapport betreft een onderzoek naar de mogelijkheden om de handelingskosten in de keten te verlagen door 

gebruik te maken van assortimentsdozen. Een gedegen implementatie van het ontwerp van <lit onderzoek binnen 

de projecttijd is niet mogelijk geweest. Daamaast zijn er nog een aantal onderwerpen die verder onderzocht dienen 

te worden alvorens tot implementatie kan worden overgaan (zie paragraaf 8.2: aanbevelingen voor verder 

onderzoek). In dit onderzoek wordt slechts een deel van het concept assortimentsdozen uitgelicht, namelijk de 

inruimprocessen en verzamelprocessen. 
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Hoofdstuk 8: Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek. 

8.1 Conclusies 

De belangrijkste conclusie uit de analyse fase was dat bestellingen die geplaatst worden bij het DC van DA uit 

veel dunne orderregels bestaan. Door de dunne orderregels bestaan er relatief hoge handelingskosten in de DC' s. 

De krimps en omverpakkingen bestaan uit te veel consumenteneenheden om uit te leveren aan de winkels, 

aangezien voorraden in de winkelmagazijnen voorkomen willen worden. De onderzochte oplossing voor dit 

probleem is het samenstellen van assortimentsdozen bestaande uit verschillende SKU's waarmee de 

handelingskosten verminderd kunnen worden. Uit bet ontwerp zijn de volgende conclusies en aanbevelingen naar 

voren gekomen. 

H oofdconclusie: 

Het splitsen van de goederenstroom in een stroom losse producten en assortimentsdozen kan, afhankelijk van de 

kosten voor bet produceren en samenstellen, bijdragen aan efficientere handling in het distributiecentrum. 

Aanbeveling: 

Er dient een alles omvattend onderzoek uitgevoerd te worden naar de kostprijs voor het produceren en 

samenstellen van assortimentsdozen, zodat het model uitgebreid kan worden om zo een volledig beeld van de 

mogelijke kostenbesparingen te geven. 

Conclusie 1: 

Het regeltarief is een vast percentage bovenop de inkoopprijs. Uit onderzoek naar het bestelgedrag van de winkels 

blijkt dat deze manier van tariefzetting de winkels niet voldoende motiveert bij bet bestellen een afweging te 

maken tussen voorraad- en handelingskosten. Ook blijkt dat de 1 % kortingsregel niet werkt om het aantal dunne 

orderregels te verminderen. Er bestaat met deze regel geen stimulans meer dan 2 verzameleenheden per orderregel 

te bestellen. 

Aanbeveling 1 : 

De winkellier dient bij het plaatsen van bestellingen de bestelgrootte af te wegen op basis van voorraad- en 

handelingskosten. Vanuit DA kan dit denken gestimuleerd worden door bijvoorbeeld te werken met een vast regel 

tarief en een variabel tarief voor het aantal verzameleenheden, hiermee bestaat er tevens een drijfveer om rneer 

dan 2 verzameleenheden per bestelling te plaatsen. 

Een aanbeveling die hierbij past is een onderzoek naar de invloed van dikkere orderregels op de handelings- en 

voorraadkosten in de keten (DC en winkel). 
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Conclusie 2: 

De meeste krimps en omverpakkingen zijn te groot voor de winkels. De afzet in krimps en omverpakkingen is 

daarom erg laag. Alleen voor grote winkels of winkeliers met een eigen magazijn zijn de krimps en 

omverpakkingen interessant. Wanneer de groottes van de krimps en omverpakkingen kan worden aangepast naar 

formaten welke wel wenselijk zijn voor de winkels, kan bespaard worden op de handelingskosten binnen het DC. 

Aanbeveling 2: 

Er dient onderzoek gedaan te worden bij de leveranciers ofhet mogelijk is de producten te produceren in kleinere 

krimps en omverpakkingen, zodat bet voor een groter deel van de winkels interessant wordt krimps of 

omverpakkingen te bestellen. 

8.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Zoals eerder beschreven is er voor een ketenbrede acceptatie en implementatie nog verder onderzoek noodzakelijk 

naar het assortimentsdozen concept. De belangrijkste onderwerpen voor verder onderzoek zijn: 

• Het produceren en samenstellen van assortimentsdozen. 

o Locatie productie 

• Productie door Jeverancier 

• Productie door DC 

• Productie door derden (sociale werkplaatsen) 

• Productie door commerciele ompakkers 

o Kosten produceren 

o Verpakking assortimentsdozen (dozen ofkratten) 

• Het voorraadbeheer in het distributiecentrum van assortimentsdozen 

• Bestelstrategieen en assortimentsdozen 

o De gekozen bestelstrategie client te worden geimplementeerd in de IT-pakketten welke gebruikt 

worden door de winkels. Onderzoek naar de mogelijkheden met IT-pakketten is daarom ook 

gewenst. 

• Aan de winkelkant client verder onderzoek te worden verricht betreffende de kosten voor de handelingen 

in de winkel. Wanneer de kosten voor de handelingen in de winkels worden opgenomen in het model kan 

er gestreefd worden naar optirnale ketenbesparing. 

o Onderzoek naar de mogelijkheden met family-grouping zijn een begin van 

besparingsmogelijkheden aan de winkelkant. 
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Limitaties 

Een kritische kijk op het onderzoek en de rapportage daarvan is altijd op zijn plaats; vandaar deze nabeschouwing. 

Het onderzoek is opgezet vanuit een ketenbrede gedachte, echter in het ontwerp worden enkel de processen 

binnen het DC opgenomen. Een volledig ketenbreed ontwerp is niet gerealiseerd. Wel is er een begin gemaakt met 

een onderdeel van de keten. 

Dit afstudeeronderzoek heeft voor DA een bundel aan managementinformatie opgeleverd, waarmee de huidige 

organisatie zijn voordeel kan doen. In dit rapport is een start gemaakt met onderzoek naar de mogelijkheden van 

assortimentsdozen. Uit de aanbevelingen voor verder onderzoek blijkt <lat er nog tal van onderwerpen zijn welke 

verder onderzocht dienen te worden alvorens tot een gedegen door de keten gedragen irnplementatie kan worden 

overgegaan. 

De overige aanbevelingen kunnen voor DA een start van het verminderen van de handling binnen de keten 

betekenen. 
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